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Издање Астрономскоr друштва "Руђер Бошковић"
· Београд јун

2005.
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Ч ЛАНЦИ

ГОРЈАЧКО ЈУРИЈ, МОРОЗОВ КОНСТАНТИН,
СЕРГЕЈ
ИВАН,
БРЈУХАНОВ
ИВАН,
ЛАПИТСКИ ЗАХАР, ГАИН · АЛЕКСЕЈ;
Посt.lатрања метеорског рој а Персеи.ца 1988 - 2003; LII, 2004, 5, 234 .
ВРЈУХАНОВ. С. ИВАН : Аматерска
а.строномска група "Бетелгез" из

УРЕЋИВА ЧКИ ОдБОР

Милан Вулетић, др Миодраг ·дачић др Милан с д

Минска у Белорусији :

·

ВРКИЋ ИВА: Летља школа а.строномије "Вабин зуб 2004": LII, 2004,

f~~ ~рр . ; 1g~)) , мр 3Алексанil.цар Томић (помоћник уредника), .цр Милан Ћир~овић

БЕЛИЋ ЈОВАНА : Астрономско .цруштво "Нови Пазар" : LII, 2004, 4,

ташевић (од бр. 1/02),- Горан Павичић (од бр. 1/02), Наташа'пе;е~~:~
·

1

,

др

орица

4, 195 .

ветковић, др Владан Челебоновић

. 197.
271.

ВУКМАНОВИЋ - АТАНАUКОВИЋ
ОЛГА : XIII национална конфере-

др Милан С . димитријевић

нција

југословенских

астронома :

Ll, 2003, 2, 53.

ГРУ ЈИЋ ПЕТАР : Инфлаторни стохастички модел васионе :

LII, 2004, 1,

13.

ДИМИТРИЈЕВИЂ С . МИЛАН : Невидљива васиона- Нобелоэа награ.ца за 2002 годину : LI, 200З, 1-2, 1.
Педесет година "Васионе" : LI, 200З,

ПОМОЋНИК УРЕдНИКА
мр Александар Томић

1

1

JCf
АУТОР САДРЖАЈА
Милан Љ. Новаковић

4, 89.
-

Заједнички еэропски и национални
астрономски скf.п - ЈЕНАМ 200З ,
Ву.цимnешта : L, 200З, 5, 141.
Седамдесет година астрономског .цруштва "Руђер Бошковић", и четрдесет година Народне опсерэаторије:

LII , 2004, 1, 1.

ј

-

.

-

.,
1

.
• 1

Штамnа: "ИНКА" Тиквека 16, Београд
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Венера у фокусу : LII, 2004, 1, б .
Извештај о раду Астрономског .цруштва "Руђер Бошковић" током 2003
године : LII, 2004, 1, 2З.
IV српска конференција о облицима
спектралних линија: LII, 2004, 1,

33.
_
XVII међународна конференција о
облицима сnектралних линија: LII, ·
2004, З, 129.
- XXII летља. школа и међународна кон-

LII, 2004, 5, 245.
-

Сверуска астрономска конференција
"Хоризонти ва.сионе" : LII, 2004, 5,

-

Конференција Европског астрономс-

247 .
ког друштва у Грана.ци :

LII, 2004,

5, 263 .

-

Вечна светлост васељене- космички

манифест Николе Uветковића:

LII,

2004, 5, 274.

Реч на крају; LII, 2004, 5, 295.
дЕЛИЋ УРОШ: Утисци са прелепог
Крима; LII, 2004, 5, 267.
ИЛИЋ МИРО: Аматерска кометографија : LII, 2004, 4, 149 .
ЈЕЛИЧИЋ МИЛАН: Велика опозици-

-

ВИНUЕ ОЛИВЕР: Једноставна екваторијална монтажа: LII , 2004, 5,

ГЛАВНИ И ОдГОВОРНИ УРЕдНИК

-

Четврта срnско - бугарска астрономека конференција: LД 2004, 5, 244.
Конференција "Развој астрономије
код Срба III" и скупштина Астрономеког друштва. "Руђер Бошковић":

LII, 2004 , 1,

.19 .
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.цар

-

ференција о физици јонизованих гасова: LII, 2004, 4, 199.
Господар прстенова и љеГови светови: LII, 2004, 5, 217.

ја Марса

2003: LI, 2003, 2, 45.
(1), о

-Пролази Меркура и Венере

про-

лазима уопште и nролаз Венере

8.

јуна 2004 . године: LII, 2004, 2, 53 .
- Пролази Меркура и Венере (П), пролази у прошлости: LII, 2004, З, 10З.
- "Наши" објекти на Венери : LII, 2004,
З, 122.
ЈОВАНОВИЋ Д. БОЖИдАР : Моје
успомене на рад у Астрономском
друштву "Руђер Бошковић":
LI,
200З, 4, 101 .
- И астрономија говори српски : LII,
2004, З , 127.
- Астрономски речник : LII, 2004, 5,

278.

МИЛОГРАдОВ - ТУРИН ЈЕЛЕНА :
Међународне астрономске олимnијаде и учешће Југославије на љима:
LI, 200З, 2, 57.
·
међунаf.одна астрономска олимпиЈада: LI , 2004, 5, 265.
МИЉУШЕВИЋ МИЛАН : Јуnитеров
месец Ганиме.ц : LI, 200З, 1-2, 14 .

D<;

- Јупитеров месец Калисто : LII, 2004,
2, 70.

-Трагедија космичког брода Колумбија: Ll, 2003, 4, 106 .
Летови
васионских
летелица
на
Марс: LI, 200З, 5, 1ЗЗ. _
МУДРОВЧИЂ ЧАРЛС : Посматраље
пролаза Венере испред диска Сунца

:

(

8. јуна 2004.
99.

године:

LII, 2004, 3,

СТАНИЋ . НАТАША : Где смо међу
звездама или: о чему ће бити речи
· на курсу; LII, 2004 , 2, 60.

ОТАШЕВИЋ АЛЕКСАНЛАF : Небе
ска сфера . Земљина ротација: LII,

-

2004, 2, 66.
ОБР АЛОВИЋ
око и град:

ПЕТРОВ

ОЛИВЕР А :

Звездано

LII, 2004, 5, 269.
НИКОЛА : Национална

ас

РАЛИЋ ПРВОСЛАВ : Васиона и nоез
ија:

LII, 2004, 1,

нљивости

З5 .

LII, 2004 5, 241 .
ТОМИЋ АЛЕКСАНдАР, КОРУГА
. ЂУРО : Земљине nутаље; Ll, 200З,
ХРИСАФОВИЋ НЕНАД : Европска
ракета носач сателита-Аријана; Ll,
200З,

1-2 , 19

новооткривених

-nрограм;

-

.

ЂОРЂЕВИЋ дЕЈАН: Милан С. Димитријевић - "Космички цвет " ; LII,

2004, З, 142.

Молитва на срnски начин;

!

III

1
!

LII, 2004 , 2, 75.

·
III LII, 2004, 2, 78.

1995 - 2003: LII,

2004 , 1, 36.
БРЈУХАНОВ ИВАН, АЛЕКСЕЈ ГАИН, РОМАН ГР АБОВСКИ, ЗАХАР ЛАПИТСКИ , ТИМУР Р АЛУК: Посматрања метеорског пљуска из роја Квадрантида., и откриће
метеора из непознатог рој а у Змају;

LII, 2004,

З, 1З3.

ВЕСЕЛИЋ МЛАдЕН : Електронска
контрола праћеља на телескопу; Ll,
200З, 4, 115.
ЈОСОВИЋ ДРАГО, СИМИЋ САША:
Транзит Меркура.- извештај о пос~
матрању са. опсерваторије "Белерофонт"; LI, 200З, 4, 114.
ЈОВАНОВИЋ ЉУБИША: О ротацији

кампови у
12З .

ја помрачеља Месеца од

8/9.

11.

2003; LII, 2004, З, 141 .
ШЕГАН СТЕВО : Прстенасто помрачење Сунца Зl. маја 200З; LI, 200З,
1-2, 22.

-

·

Пролаз Меркура преко диска. Сунца

7

маја 200З;

LI,

200З,

1-2, 27.

LI, 200З, 5, 144.
Турии; LII, 2004, 5, 289.

Аванти Бертото :

Драган Пекез ;

Бранко
НОВАКОВИЋ ПЕТАР : Мој пријатељ

ТОМИЋ
АЛЕКСАНдАР:
Љубиша
Јовановић ( 1961 - 2003); LI,

години;

LI,

200З ,

зда; LII, 2004 , 5, 285 .
UВЕТКОВИЋ НИКОЛА : Милан С.
Лимитријевић "Српски астрономи
у индексу научtrих цитата у ХХ веку ; LII, 2004, 5, 286.

-

4,

38 .
- IV југословенско-белоруски
Ј

симпози
јум о физици и дијагностицн лабо
раторијске и астрофизичке плаз м е;
Ll, 200З, 4, 122.
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ПАВЛЕ,

МИЛАН: Летенка

star party: LII,

2004 , 1, 47.
ЈЕЛИЧИЋ МИЛАН : Други годишњак

1 .

природњачког друштва

LI,

,1

•

.

Планете око других звезда;

'

.ј

из Вршца.;

З6.

-

•?

. \

1-2,

-

1

;

200З,

Основано астрономско друштво у
Краљев у ; LI, 200З, 1-2, З7 .
Астрономско друштво "i\1!агеланов
облак" и висинска Астрономска
станица; LТ, 200З, 1-2, 40.
О делу Ђорђа Станојевића; LI, 200З,

-

1 '

\

ГУUИЋ

4, 121.

4,

12З .

LI,

200З,

- О мноштву светова ; LI , 200З, 4, 124.

Поново у астрономској унији;
ОЗ,

-

LI, 2003,

дИМИТРИЈЕВИЋ С. МИЛАН : Југо
словенски одсек Евроазијског а.строномског друштва. ; LI, 200З, 1-2,

1

LII, 2004, 1, 41.

2002

тљи астрономски сусрет;
1-2, З9 .

i

IN MEMORIAM

-

дарног ширеља на спектре СР зве-

ГРЊА ЈАРОСЛАВ , ФРАНUИСТИ
ЈАРОСЛАВ : Први АЛНОС-ов ле

!·

~

ЈЕЛИЧИЋ МИЛАН : Вјеран Миладииовић; LI, 200З, З, 8З.

чај"; LII, 2004 , 5, 28З .
- мр Ненад Миловаtrовић "Утицај су-

- Камn на Фрушкој гори ; LI, 200З, 5·,
148.

LI , 2003,

НЕНЕЗИЋ ВЛАДИМИР: Упутство за
посматраље
Марса у
опозицији
200З године ; LI, 200З, 2, 6З.
- Кратко упутство за посматраље Сунца; LII, 2004, З, 135.
ТОМИЋ АЛЕКСАНдАР : даљина и
величина Сунца одређени из Мер- .
куровог nролаза 7. маја 200З. гo·
дине; LII, 2004, З, 1ЗО .
СИМОНОВИЋ БРАНКО : Фотометри- .

"Прецизно

ВЕСТИ ИЗ НАШЕ ЗЕМЉЕ

4, 114.

одичности на основу резултата па-

тролирања звезде

LI, 200З,

БОЖИЋ НИКОЛА : Ваљевски а.стро

рваторије "Белерофонт";

(I

одређиваље лонгитуда и љегов зна-

Астрономија- поглед ка звезданом
небу; LII , 2004, 2, 95 .
- Трећи годишњак Природњачког друштва из Вршца ; LII, 2004, 2, 95.
ЈОВАНОВИЋ Д. БОЖИдАР : Астро-

;--

8.

Јупитера; LII, 2004, 3, 1З8 .
.
КОЛАК
БОРИСЛАВ,
дРЉАЧА
БРАНКО, МАРКОВИЋ ВЛАдИМИР: делимично помрачеље Сунца- извештај о посматраљу са опсе-

Нови резултати исnитиваља пери-

- др Зорица Uветковић,

ЈЕЛИЧИЋ МИЛАН: Милутин Тадић;

ПОСМАТРАЧ:КИ ПРИЛОЗИ
БРЈУХАНОВ С. ИВАН, СЕРГЕЈ М .
ИВАН, ПОЧАКОВА А. ТАМАРА,
СТРИГЕЧСКИЈ Б. ЈУРИЈ: NSV
05513 (69)(о) UMa - Дугопериодична еклипсна. променљива звезда?

номска опсерваторија у Београду
и П део); LI, 200З, 5, 145 .

5, 147.

Развој астрономије код Срба
зборник резимеа;

LII, 2004 , 5

НОВЕ :КЊИГЕ

nроме

ШЕГАН СТЕВО: Пролаз Венере
јуна 2004.; LII, 2004, З, 100 .
ХХХ : Развој астрономије код Срба

.

1З6 .

281.

нљивих звезда; LII , 2004, 5, 2З1 .
ШЕГАН СТЕВО : Пролаз Венере пре
ко диска сунца. 8 .јуна 2004.: LII,
2004, 1, з8 ~

РАЈИЋ
АЛЕКСАНдАР:
Народни
обичаји у вези са небеским телима :

5,

РЕАГОВАЊА

акције у Липовачкој шуми; LII, 20з, 99 .
СОЛОНОВИЋ
П.
АЛЕКСАНдАР,
БРЈУХАНОВ С. ИВАН, СЕМЕН
ЈУТА С. АНдРЕЈ : Истраживаља
периода и одређиваље тиnа проме

LII, 2004, 3, 124.

4, 120.

КОРУГА ЂУРО, ТОМИЋ АЛЕКСАНДАР ; О земљиним путањама;

04,

ПАВЛОВИЋ ТРИФУН: Венера (зве
зда даница) у народном именосло

- 200З) и десете годишњице упоко
јења (1993 - 2003) академика проф .
др Татомира П. Анђелића; , 200З,

4, 116.

ТАТОМИРОВИЋ ЖИВОМИР : Пово
дом стоте годишњице рођеља (190З

Како смо посматрали транзит Венере
у Астрономском друштву "Руђер
Бошковић" LII, 2004, З, 97.

СИМОНОВИЋ БРАНКО: Прелаз Ве
вере преко Сунца 2004, извешт.ај са

трономска опсерваторија "Рожен"
(НАО) : LII, 2004, 2, 7З .

ву:

200З,

.

-

Ll, 20-

5, 148 .

Колоквијум 197 МАУ у Београду; LI,
200З, 5, 149.
116. годишњица Астрономске опсерва.торије; LI, 200З, 5, 149.
Светлосно загађеље: LII, 2004, 1, 48 .
117. rодишњица Астрономске опсерваторије ; LII , 2004, 2, 96 .
Сунце и време ; LII, 2004, З , 14З .

О CCD детекторима. ; LII , 2004, З, 144.
Предаваља у логору Баљица; LII , 20-

04, 5, 290 .
4; LII, 2004, 5, 291 .

.

Геа бр .

О Мила.нковићима на Коларцу ;

LII ,

2004 , 5, 291 .
Годишњица Хабловог открића;

LП,

2004, 5, 292 .
ЈЕВТОВИЋ МИЛАН : Оснивање и
рад Астрономског у дружења "Ан
дромеда" ; LII, 2004, З, 14З.
МИЉУШЕВИЋ МИЛАН : Почетак и
крај ва.сионе; LI, 200З, 4, 124 . .
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЈАСМИНА: Ас
трономско - поетско вече у Влади
чином хану; LI , 200З, 1-2, 41.

МИХАЈЛОВ ЛАЗАР: Основне карак
теристике телескопа.

Celestron 8

и

постоља. EQ - 6 : LII, 2004, 1, 46 .
МИЛИЧЕВИЋ ЛАНИЈЕЛА : Преда
ваље у сомборској гимназији "Ве
љко Петровић" -Живот у космосу;

LII, 2004, 5, 289.

·

ОРОВИЋ БУКИЋ, ЗЛАТИЧАНИН
ЗЛАТКО:
Основано Црногорско
астрономско друштво;

LII, 2004, 5,

290.
ПЕТРОВИЋ дРАГАН: Звезде из цен
тра града; Ll, 200З, 4, 124.
ПАВЛОВИЋ СТЕФАН: Предаваље из
астрономије у . Ужичкој гимназији :

LII, 2004, 1, 49 .

ПЕТКОВИЋ МИОдРАГ: Мали изве-

штај са Месијеовог маратона;

2004,

144 .

з,

.

LII,
Црне рупе средљих маса:

Спљоштена звезда:

41 .
-

i
.1

Кљиге Љубише Јовановића;

4, 128.

200З,

LI,

.

- п·а.н6рамски телескопи; LI, 200З, 4,
128.
- Нове улазнице; LI, 200З, 4, 1ЗО.
- Невиђена nосета Народној оnсерва. торији: LII, 2004, 1, 49 .
" Нова оnрема; LII, 2004, 1, 50 . ·
- Ватромет исnред Планетаријума :
LII, 2004, 1, 50 .
- Нови nроспект; LII, 2004, З, 144.
- Нови рекорд; , 2004, З, 145.
- Завршени . радови н1,1. воденом чвору;
LI, 200З, 5, 155 .
.
- Последље основно средство; LI, 200З,
5, 155 .
- Телескоn на коришћеље; LI, . 200З, 5,
156 .

LII , 2004, 4, 202
.
- 45 октобарски салон у Планетарију
му; LII, 2004, 5, 29З.
- Отворена астро-интернет библиоте
ка; LII, 2004, 5, 29З.
КОЛАР СТЕФАН : Похвала; LII, 2004,
1, 50.
МИЛОГРАдОВ - ТУРИН ЈЕЛЕНА :
Наnредоваље ; LII, 2004, З, 145.

НОВАКОВИЋ МИЛАН : 13рзи курс ас
трофотографије; LI, 200З, 1-2, 41 .
- Посета космичког брода "ENTERPRISE"; LI, 200З , 4, 126.
РАдУЛОВИЋ АЛЕКСАНдАР : Пом
ра.чеље Сунца- Субота З1.05 . 200З . ;
LI, 200З, 4, 127.
- XXI I3AB; LI, 200З, 5, 150.
РЕдАКЦИЈА : Прилог за нову Васио
ну; LII , 2004, 4, 202.

Одеса
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2002; LI,

LII, 2004, 4,

20З .

Пад капсуле Гене3Uс: LII, 2004,
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з , 85 .
Дух и Прuлuх:а: LII, 2004, 1, 51 .
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LII, 2004, З, 146 . .
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LII,
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LI,
200З, 1-2, 4З,
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LI,
200З, 1-2, 4З.
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LI, 200З, 1-2, 4З.
Ускоро супернова?:

Месечева амбасада:

LI, 2003, 1-2, 44.
LI, 200З, 5, 156.

86.
Најсја.јнија звезда у историји: Ll, 2003 ,
з, 86.
Гама бљескови откривају "рођеље" цр
не рупе : LI, 200З, З, 86.
"Најлакша" црна рупа: LII, 2004, 1, 52 .
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Уочене најстарије звезде: LII, 2004, 5,
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LI, 2003,
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- Космичко надахнуће Јарослава Сај-
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200З,
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2, 91.

1З1.

Облик поетске стварности Катарине
Станковић ; LI, 200З, 4, 1З1.
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Нобелова наrра,ца оснивачима веутринс:ке и рен,цгенс:ке астрономије
Нобелова награда за физику за 2002 . годИну додељена је за открића која су
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tт
1

доnрuн.ос астрофизuцu, а nосебно эа от1ерuће ?Сосмuч?Сuх н.еутрин.а" , а другу nо

ловину добио је Рикардо Ђа.кони (Riccardo Gia.cconi) из Ваmингтона (САД), за.

"nион.ирс?Сu доnрин.ос астрофuзuцu, ?Соји је довео до от?Срића 1Сосмич?Сuх uзвора
Х~эрачења" (Слика. 1). Свака. нобеловска. диnлома јединствена је и представља

1!.
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година
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књига

XII,

љив универзум високих енергија. који се да.на.с интензивно проучава продубљујући

бројева годишље . Издај е Астроном

с ко др у штво "Р уђер Бошкоnи!t ". Спонзор фото-лито припреме

ВАСИОНА бр.

гатили наше познаваље космоса, открива.јући на.м један чудесан и са. Земље невид

'

стр .
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1

Ко м пјутерска обрада текста : А . Оташевић

Штамnа: Удружење " Н ау1<а и друштво " Србије , Божидара Аџије 11 , Веоград
1

Конвенционална. а.строномија nокрива. данас подручје та.ла.сних дужина. од 10

ст, у радио nодручју, до

10- 14

4

ст у 'У nодручју, што је задивљујућа ексnанзија. у

односу на оно што може да види људско око . Нова астрономија "посматра" небо
на таласним дужинама ма.њим од 10- 14 ст, које одговарају енергијама. фотона.
већим од 10 GeV (један гига.електронволт је милијарду_ електронволти) . Осим
"традиционалних" фотона, неутрини , гравитациони таласи, па. и протони изузетно

високих енергија., постају "астрономски гласници из космоса.".

Чему астрономија. високих енергија са. неутринима или протонима, са. великим

техничким проблемима и скуnом оnремом? Један од основних разлога је та.ј што
универзум није "nровида.н" за. фотоне чије су енергије реда. тера.електронволта. ( 1
TeV је хиљаду милијарди електронволти или хиљаду GeV) или веће- 1 PeV (један
18
петаелектронволт) = 10 15 eV, 1 EeV (један ексаелектронволт)
10 eV, 1 ZeV .

=

ВАСИОНА LI

2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВАСИОНА LI 2003, 1- 2
(један зетелектронволт)

=

покуша да докаже nостојаље Сунчевих неутрина . У то време италијански физичар

10 21 eV ... ,

од којих је свака јединица за фактор

Бруно Понтекорво

хиљаду већа од претходне . На пример,
фотон са енергијом реда PeV не може

мања група високоенергетских неутрина, који настају приликом једне ретке тер

ља температуре 2,7 К пре него што у
спе да стигне до нашег телескоnа . TeV
фотони се аnсорбују на инфрацрвеном
зрачељу , а EeV фотони на радио тала
сима . Једино неутрини могу да стигну
са руба универзума до нас без икак
вих сметњи . Они до нас долазе и из у
нутрашљости астрофизичких објеката,
уnраво из области где се ствара љи
хова енергија . Да бисмо посматрали
небеска тела изнутра и добили слику
универзума високих енергија nотребне
нам ,

као

гласници

таквих

етилена у стари напуштени рудник злата у Јужној Дакоти (САД) . Прорачунао је

да ће са 2 · 10 30 атома хлора у танку сваког месеца реаговати око 20 неутрина, што
ће створити 20 аргонових атома . Дејвис је разрадио nионирски метод за издва
јаље ових атома и мереље љиховог броја. Он је кроз течни тетрахлоретилен про
пуштао хелијум за који су се припајали атоми аргона. Његов подухват сликовито
је оnисан "као nокушај да се у целој Сахари нађе једно одређено зрнце песка" .
Овај експеримент извођен је до 1994. и издвојено је око две хиљаде аргонових
атома . Овај број био је неочекивано мали . Само једна трећина од предвиђеног .
Контролним експериментима дејвис је показао да је "nохватао " све аргонове
атоме из танка . Закључак је био или да је стандардни модел Сунца погрешан , или
да се део неутрина негде губи на своме nуту ка Земљи, или да су термонуклеарне
реакције у језгру Сунца nочеле да се смаљују, односно да је Сунце почело да се

процеса,

честице које су електрично неутралне ,

гаси .

тако да на љихове nутаље не утиче маг

Јапански физичар Масатоши Кошиба конструисао је сличан детектор, који је
назвао Камиоканде и поставио га у један рудник у Јапану . детектор је био огро
ман танк испуљен водом . Ретка реакција неутрина са језгром атома ослобађа
електрон и фотоне , а детектор је био окружен фотомултипликаторима који су
" хватали" настале фотоне . Кошиба је у свом експерименту дошао до истог резул
тата као и Дејвис . За разлику од Дејвисовог експеримента, Кошиба је могао да
региструје време догађаја, као и правац из кога долазе неутрини, тако да је био
у стаљу да докаже да је извор регистрованих неутрина заиста Сунце .
На Камиоканде детектору Кошибаје фебруара 1987. успео да "ухвати" 12 неу
трина насталих експлозијом супернове 1987 А, 170 000 светлосних година далеко,
у Великом Магелановом облаку, галаксији која је сусед нашој галаксији Млечни
пут . Израчунато је да. је са супернове 1987 А кроз детектор прошла права бујица

нетно поље и које слабо интерагују, па
продиру кроз области које су "неnро
видне" за фотоне , а неутрини су најбо
љи кандидати за такву сврху.
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Загонетка Сувчевих веутрива
Зашто Сунце сија? Још у деветна
естом веку водиле су се бурне расправе
о извору његове енергије . Према јед
ној од тада разматраних теорија ово
је била . последица претвараља грави
тационе енергије у топлотну услед са
жимања Сунца, али се п оказало да би
у том случају живот наше звезде био
веома кратак , свега око 20 милиона го
дина, што није било у сагласности са

да Ђа1еон.uја (одопо н.а доле} .

!

...~

од 10 16 неутрина, од којих је регистровано само 12.

1

старошћу Земље .
Један ексnеримент из 1920. nоказао
је да хелијумов атом има маљу масу
него четири водоникова . На основу то
га, велики енглески астрофизичар Ар

тур Едингтон

Слика 2: Нобел.овс?Се диnломе Реј.мон.да
Дејвuса, Macamoшuja Кошuбе u Рu1Сар

предложио је да се не "лове" нискоенергет

монуклеарне реакције у унутрашљости Сунца .
Он је предложио да се овакви
високоенергетски неутрини "хватају" на основу љихове реакције са атомом хлора,
у којој се ствара електрон и радиоактивни изотоп аргона чији је период полурас
·пада око 50 дана .
Почетком шездесетих , Рејмонд Дејвис је поставио танк са 615 тона тетрахлор

фотоном космичког позадинског зраче

су

(Bruno Pontecorvo)

ски неутрини са Сунца, који су у већини, него да циљ треба да буде много

да нам пренесе информацију из извора
на рубу наше галаксије nошто ће бити
уништен у реакцији са микроталасним

.....,..·. . i ,._,__.,........
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(Arthur Eddington)

прет

поставио је да нуклеарна реакција у ко
јој се водоник nретвара у хелијум може
бити основни процес који Сунце снаб
дева енергијом. Нобеловац Ханс Бете
(Hans Bethe) објаснио је ову реакцију
која Сунцу даје сјај и nоказао да уз

свако језгро хелијума, које се добија после низа реакција, настају и два неутрина.

Године 1950 . нобеловац Фредерик Рајнес (Frederick Reines) са својим тимом ус
пео је да експериментално докаже постојаље неутрина . Према теорији, са Сунца
треба да нам долази огроман број неутрина који се стварају у термонуклеарним

реакцијама у љеговом језгру . Сваке секунде кроз тело сваког читаоца "Васионе"
nрође хиљаде милијарди неутрина насталих у Сунчевим "недрима", а да то нико
не заnази . За љих ни цела наша планета није никаква препрека. Разлог је то што
ове честице интерагују врло слабо са материјом, тако да ће само један од хиљаду
милијарди неутрина б~ти заустављен приликом проласка кроз планету Земљу .
У касним педесетим , Рејмонд Дејвис је био једини научник који се усудио да

Слика

3:

Дeme?Cmop н.еутрuн.а Супер Ка.мuо1еан.де.

4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВАСИОНА LI 200З, 1-2
Да би повећао осетљивост, Кошиба је

1996.
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конструисао још већи детектор,

ко како треба да бу де и дају очекивани број електронских неутрина, али неки

Супер Камиоканде (Слика З, горља слика на 11 . страни и слика ва трећој страни
корица). Помоћу љега открио је потпуно нову појаву- осцилације неутрина током

од љих на путу према Земљи промене "укус" . Тим из Садберија је упоређивао
своје резултате са резултатима добијеним помоћу Супер Камиокандеа у обичној

којих једна врста веутрина прелази у другу. Наиме постоје три врсте, или како
физичари елементарних честица кажу, "укуса" неутрина - електронски, миовски и
тау неутриво. Кошиба је на Супер Камиокандеу установио да мионски неутрини
из "пљуска" космичких зрака могу да мељају "укус", односно да једна врста неу
трина прелази у другу . То је могуће само ако маса неутрина није нула као што се
до данас сматрало . Тако је "веутрински телескоп" Супер Камиоканде, намељен
истраживању космичких објеката-извора неутрина, довео и до изузетно значајног
открића у "микрокосмосу" физике елементарних честица, које може имати велики
значај и З<!. космологију, пошто би неутрини у том случају могли да објасне до
20 процената укупне масе универзума. Осим тога, облаци неутрина који имају
масу могли су да постану центри гравитационог окупљаља материје и да доведу
до настанка првих звезда и галаксија у хомогеном и изотропном космосу. Студије
и истраживаља са циљем да потврде или оспоре теорију осцилација данас се
обављају у многим лабораторијама широм света .

води и комбинација два експеримента са различитим осетљивостима на различите
"укусе" јасно је показала да се "недостајући" неутрини мељају у мање видљиве
"укусе" пре него што стигну на Земљу, што, такође, објашљава зашто Дејвис није
детектовао онолико неутрина са Сунца колико се очекивало.

Неутрински телескоп сличан Ками
окандеу и Супер Камиокандеу изгра
ђен је у Садберију у Онтарију у Кана

посматрани су много пута, додајући још једну загонетку љиховој мистерији.
20

Мистерија космиЧRих зража

Открића Дејвиса и Кошибе и љихов развој одговарајућих инструмената, ство
рио је основе за нову научну дисциплину, неутринску астрономију, која је од
значаја и за решаваље једног од најстаријих проблема у модерној астрономији,
проблема космичких зрака . Мада је откриће космичких зрака старо готово један
век, ми још не знамо како и где су они настали .
Има доказа да су космички
зраци највећих енергија вангалактичког порекла . Елементарна физика високих

енергија ограничава љихову енергију на 5 · 10 19 eV, што је такозвана Грајзен
Кузмин-Зацепинова граница . Ипак, космички зраци са честицама већих енергија

Тако је октобра 1991. детектован догађај са енергијом З · 10

1

љена од провидне пластике садржи хи

1
\

љаду тона тешке воде, у којој, за раз
лику од Кошибиног неутривског теле
скопа, где је медијум био вода, и Деј
висовог, где је медијум тетрахлорети
лен, могу да се региструју веутрини

"

сва три "укуса" . Сфера је окружева са
великих фотомултипликатора, ко

9600

ји анализирају мајушве бљескове свет
лости настале због интеракције неут
рина са тешком водом . Неутринска оп
серваторија је заштићена од космич

Откриће ос

цилација неутрина је наговестило ре
шеље, али је група у · садберију дала и
љегову експеримевталну потврду . Екс

перимент је почео

1999 .

године .

EeV .
1989, са

сада виђеним енергијама.
На EeV енергијама постаје могућа и протонска астрономија.

На енергијама
близу 50 EeV и већим, наелектрисане честице космичких зрака више не омета
магнетно поље у нашој галаксији и они показују правац свога извора са великом
прецизношћу . Експериментално уочљиви "потпис" космичких честица екстремно
високих енергија је "пљусак" елементарних честица изазван проласком космичких
зрака. Овај "пљусак" може да се посматра: а) пратећи електромагнетску компо
ненту и компоненту тешких честица помоћу низа детектора, какви су , например,
сцинтилатори; б) детектујући флуоресцевтно светло које емитује атмосферски
азот побуђен проласком "пљуска" честица; в) детектујући Черенковљево зрачеље,
које настаје када честица има брзину већу од брзине светлости у датој средини
(v
cjn, где је с брзина светлости у вакууму, а n индекс преламаља у посматра

>

нај средини) и представља неку врсту електромагнетног пандана пробоју звучног
зида ; г) детекцијом миона и неутрина .

ких зрака ·са два километра стена из

не стварају сви "укуси".

= ЗОО

процељеном енергијом од 2 · 10 20 eV, представља космичке зраке са највећим до

нику никла (Слика 4 и даља слика на
11. страни). Uентрална сфера направ

над ље, а од других облика зрачеља
са 7000 тона изузетно чисте воде око
ље .
Ово је помогло да се одгонетне
тајна Сувчевих неутрина .
Осамнаес
тог јуна 2001.
године, група од око
сто научника са Неутринске опсерва
торије у Садберију, објавила је да је
установила зашто вам је изгледало да
Сунце емитује само трећину предви
ђеног броја неутрина.
Из стандард
ног Сувчевог модела следило је да од
три неутринска "укуса" Сунце у сво
ме језгру производи · само електронске
неутрине. Дејвисов и Кошибин детек
тор нису били осетљиви на сва три "у
куса", али то вије сматрано пробле
мом пошто се у унутрашљости Сунца

eV

Овај догађај, заједно са оним регистрованим у Јакутску (Русија) маја

ди, два километра испод земље у руд

Први експерименти су показали да су космички зраци са енергијама већим
10 EeV вангалактичког порекла и да се љихов спектар протеже и изван 100
EeV. Где се они убрзавају до таквих енергија? Машта теоретичара указује на
изузетно густе области у којима екстремне гравитационе силе стварају млазеве
релативистичких честица, као што су густа језгра експлодирајућих звезда, ма
терија која "увире" у супермасивве црне рупе у центрима активних галаксија и
процеси везани за црне рупе и неутронске звезде. Главни кандидати за изворе
космичких зрака енергије 100 EeV су најближа активна галактичка језгра, чија
су растојаља од нас реда величине 100 Мрс, са црним рупама од милијарду

од

Слика

4:

Heyтpv:н.c~tu телес~tоn у Сад

берuју у Онтарuју (Кан.ада), два ~tuло
метра ucnoд земље, у руднu~tу ншсла.
Централна сфера, наnрављена од nро
вuдне nлacтu~te, садржu 1000 тона те
ш~tе воде. Сфера је о~tружена са 9600
вeлu~tux фотомултunлшr.атора ~toju а
налuзuрају мајушне бљес~tов~ светлос
тu настале збоz uнтера~tцuзе неутрu
на са теш~tом водом . Неутрuнс~tа оn
серваторuја је заштuћена од ~toc.мuч
~tu:z; зра~tа са два ~tuлометра стена uз
над себе, а од дpyzux облu~tа зраче'Ња са
7000 тона uзузетно чuсте воде o~to себе.

Око

десет неутрина дневно интерагује са тешком водом и даје нам потврду о своме
присуству веома слабим бљесковима у љој. Од 1999 . до објављиваља резултата
регистровано је више од 1100 неутрина, довољно да се добије решеље загонетке .
Установљено је да се нуклеарне реакције у центру Сунца одвијају управо она-

' '·

Сунчевих маса. Сви експериментални резултати указују да су космички зраци
највероватније протони, можда са примесом језгара лаких атома .
Ипак, већ
поменути Грајзен-Кузмин-Зацепинов услов поставља границу за провидност уни
верзума у случају честица са енергијама већим од 50 EeV . Постоје · три могућа
решеља ове загонетке : а) протони се убрзавају у изворима који су релативно
близу нас; б) они у почетку, уствари, имају далеко веће енергије; в) космички
зраци највећих енергија уствари нису протони . Можемо да закључимо да, када су
у питању космички зраци највећих енергија , мистерију представљају како меха
низам убрзаваља, тако и љихова природа. Тајна је инспирисала општи напор да се
новим посматрачким техникама ова загонетка реши, а ту је посебно обећавајућа
неутринска астрономија .
Најновији неутрински телескопи и остали задаци неутринске
астрономије

Колико се неутрина ствара у вези са космичким зрацима? Одговор на ово
питаље оправдава градљу километарских неутринских детектора . Мада детаљи
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варирају од експеримента до експеримента, неки од најновијих неутринских теле
скола, за разлику од Дејвисовог, Кошибиног и уређаја у Садберију, намељених
првенствено проучаваљу Сунчевих неутрина, састоје се од низова фотомулти
пликатора који се налазе у води или леду . Наиме, пошто планета Земља пред
ставља непробојан штит за све честице осим неутрина, неутрински телескоп овога
типа хвата мионе који долазе одоздо, из земље, а који су знак мион-неутрино инте
ракције у материји испод површине . Најпогодније средине за детекцију су течна
вода и лед, пошто у љима мион емитује горе поменуто Черенковљево зрачеље .
Осим тога, да би се што више одстранили много бројнији атмосферски миони,
који долазе одозго, неутрински телескоп се ставља на велику дубину да би слој

..
1

ће,

6).

готово сто година после љиховог

открића, тајна космичких зрака бити
одгонетнута .
Решеље ће свакако ра
зоткрити неочекивана својства можда
непознатог небеског објекта , или пред
стављати велико изненађеље у физици

eV (100 EeV), различитим методама. Неутрински

елементарних честица .

телескопи отварају нови прозор у астрономији и, мада имају вишеструку интер
дисциплинарну научну мисију, свакако се истиче љихов задатак у решаваљу мис
терије високоенергетских космичких зрака .

Uиљеви неутринске астрономије ни

су само Сунце и космички зраци . За
гонетни бљескови гама зрака (GRB -

Први пројекат високоенергетске неутринске астрономије, DUMAND, на жалост
је обустављен 1995. због спорог напретка и финансијских тешкоћа, али има ве

метара , 3,6 km од обале Бајкалског језера у Сибиру. Оквир, који подсећа на
кишобран, држи осам низова са по 24 пара фотомултипликатора . Овај неутрински
телескоп почео је да ради априла 1997, а потпуно је довршен априла 1998. У току
прва 234 дана рада он је детектовао 35 неутрина .

1 km 2 . Неутрински телескоп је у леду,

на дубини од 1,4 km до 2,4 km, тако да
је љегова укупна величина један кубни
Са оваквим посматрачким могућно
стима, које брзо расту, надајмо се да

Типичан размак између фотомултипликатора је 10- 20 m дуж низа, а размак
између низова је 30-100 m . У таквом експерименту могу се посматрати све три
врсте неутрина, у широком опсегу енергија од реда MeV до највећих познатих
20

лики значај због пионирске разраде техничких решеља и развијаља стратегије
неутринске астрономије .
Данас ради Бајкалски неутрински телескоп, који се налази на дубини од 1100

а укупна површина целог уређај а је око

километар (Слика

течне воде или леда служио као штит .

енергија, реда величине 10
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Gamma Ray Bursters),

који повремено

озраче практично цео видљиви универ

1

зум својом џиновском ерупцијом , тако
ђе су веома мотивишући циљ за ис

t

на .

траживаље високоенергетских неутри

Највероватније је да је у питаљу

нека врста катаклизмичких процеса по

везаних са умирућим звездама велике
масе .

Интересантни циљеви неутрин

ских телескопа су и остаци супернових,

двојни рендгенски извори, микрокваза

ри и активна галактичка језгра.
Занимљиве могућности које пружа
ју неутрински телескопи су и истражи

Слика

4800

1

~

зрачеља

примордијалних

Ше.ма неутрuнс~~:оz телес~~:оnа

фото.мултunлu~~:атора буде расnо

ређено у

80 нuзова. Прu~~:азан је један
од та~~:вuх нuзова.

ваља тамне материје у космосу, Хокин
говог

6:

"Коч~~:а леда" {!се Cube) велu-чuне један
~~:убнu ~~:uло.метар, на }ужно.м nолу. У
о~~:вuру овоz npoje~~:ma nредвuђено је да

цр

них рупа, тополошких дефеката и вибрирајућих космичких струн!!' . Наиме, код
свих ових појава предвиђено је ствараље неутрина високих енергиЈа. На пример,
данас знамо да је већина материје у универзуму :rа~на, односно невидљива, и

да је љена природа, односно природа честица коЈе Је чине! н~позната .
од предложених кандидата је тајанствена

WIMP

Један

честица, ЧИЈИ Је назив акроним

описног имена "Слабо интерагујућа честица велике масе" (Weakly Interacting Massive Particle). Ако постоје, оне би требало да бивају гравитационо заробљаване од
Сунца Земље и галактичког центра. Оне ће се нагомилавати у језгрима Сунца

и Зем~е и тамо би требало да се анихилирају, стварајући високоенергетске ~еу
.. . .

Слика

и ови неутрини имају данас, због ширеља васионе, веома малу енерГИЈУ· ОчекуЈе
се да има најмаље 114 оваквих неутрина по кубном сантиметру. На Земљи треба
да их је још више, због кондензација неутрина који се лагано крећу у Гравита

Ше.ма ANTARES нeympuнc~~:oz телес~~:оnа ~~:од Тулона, на Медuтерану, на
~~:ојој се вuде ни.зовu фото.мултunли.~~:атора ucnoд nовршuне .мора .

5:

Два пројекта слична

У оквиру

ANTARES

DUMAND-y

пројекта (Слика

у изградљи је неутрински телескоп на

испод површине Средоземног мора, код Тулона, у Француској . NESTOR
пројекат лоциран је код Пилоса, у југозападној Грчкој, а разматра се могућност
за постављаље још једног неутринског телескопа, у јужној Италији .

2400 m

На Јужном полу, за време јужног лета 1996/97. године, почео је да ради неу
трински телескоп AMANDA-B10, који се састоји од 302 оптичка моду ла поставље
на у леду на дубину од 1500 т до 2000 m . Наставак AMANDA пројекта је пројекат
"Коцка леда", такође на Јужном полу. У оквиру љега предвиђено је да 4800 фото
мултипликатора буде распоређена у

ционом пољу.

80

низова међу којима је размак

125

метара,

Било би дивно да можемо да их посматрамо, али нискоенергетска

неутринска астрономија није ствар блиске будућности пош:rо вероватноћа инте

почела су да се реализују на Медитерану.

5),

трине који би се могли запазити неутринским телескопима . Неутрини су настаЈали
у огромној количини у време Великог праска . Као и космичко позадинс_ко зраче~е

ракције неутрина са детектором опада са квадратом енергиЈе неутрина.

l
1

1

Данас је неутринска астрономија још увек у периоду детиљства, али љено

напредоваље иде веома брзо. Неутрино, честица кој~ је практично ништа, моћи
ће да нам исприча много о универзуму и љеговим таЈнама .

Тајне рен,цrенскоr неба

Вилхелм Рендген (Wilhelm Rontgen) је 1895. открио Х .з~аке, који су би~и
изузетно корисни не само за физику, него и за медицину, у кОЈОЈ се употр~бљаваЈу
у лабораторијама и на клиникама широм света . Можда чудно звучи да Је за ове

зраке, који су тако продорни када је у питаљу људско тело, Земљина атмосфера
непремостива препрека .

ВАСИОНА
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Први nут су ванземаљско Х зраче
ње регистровали 1949. године Херберт

Фридман (Herbert Friedman) и његове
колеге у Њу Мексику (САД) , nомоћу
инструмената

nостављених

на

ракети

-

Показано је да ово зрачење до
лази из активне области на површини

V2.

Сунца , са пегама и еруnцијама, и из
короне .

Године 1959, тада 28 година стар,
Рикарда Ђакони почео је са Бруном
Росијем да разрађује принципе за кон
струкцију телескоnа за Х подручје та
ласних дужина . Ђакони , са својим са
радницима Хербом Гурскијем (Herb

Gursky), Френком Р. Паолинијем (Frank
R . Paolini) и Бруном Б . Росијем (Bruno
В. Rossi) и уређајем за детекцију ренд
генског зрачеља, који су сами замис
лили, покушао је да установи да ли се

са Месеца, под дејством Сунчевог зра
чења, емитују Х зраци . Аероби (Aerobee) ракета (Слика 7) је, 18 . јуна 1962.
године,

шест

минута

летела

на

вели

кој висини . Уместо Х зрака са Месеца,
у овом ексnерименту је открив·ен изне
нађујуће јак извор на великој даљини .

Осим тога, откривено је и равномерно
расподељено Х зрачење позадине неба.
Ова неочекивана открића дала су
замах развоју рендгенске астрономије.
Извор који је откривен у овом усnеш
ном ексnерименту, био је удаљени ул
траљубичасти звездолики објекат у са
звежђу Шкорnије - Scorpius Х- 1 (Х
због Х зрака, а 1 јер је nрвооткриве
ни) .
Проучавања новооткривених обје
ката била су веома тешка пошто су вре
мена у којима су била могућа посмат
раља nомоћу ракета била веома крат
ка . Балони такође могу да nослуже у

·r

1

Х-зраци

1

AкpeЦIIOIIH дiiCI<

1
1
1

1

"'

Роси сн.и.м'U.Јiи nрви извор Х зрачеља изван Сунчевоz систе.ма - Scorpiиs Х-1 .

Инстру.мент, дужине о~ео један .метар,
садржи три Гајzерова бројача, означена стрелицама, снабдевена nрозорима
различите дебљин.е, та~ео да се .може

облика, на која зрачеље nада под малим углом и nотпуно се одбија, слич-

но као кад се околни nејзаж рефлектује
у ваздуху неnосредно изнад nовршине
асфалтног nута у тоnлом летњем дану.
Наиме, високоенергетски фотони

установити енерzија nри.мљеноz зрачеиз рендгенског оnсега таласних дужина
ља .
nродиру у стакло као меци у зид. Али,
слично правим мецима, који рикошетирају када nадну на зид под малим уг лом, то
се догађа и Х зрацима. Зато су својства рендгенских телескоnа потпуно друкчија

1
1
1

''

''

1

''

'

'

...... __ ...
------

Х-зраци

----------------~-------------

------

Слика 8: Двојна звезда извор Х зрачеља. Гас са звезде "цури" nре.ма ~о.мnа~етно.м
обје!Сту {неутронс~еа звезда 'U.Jiи црна pyna} и убрзава се у 11>еzово.м за~ео.м zрави
тационо.м nољу до вео.ма велu~еuх брзuна. Пр'U.Јiшсо.м .међусобнuх судара честица

лете до висине од 35 km изнад нивоа
мора .
За разлику од ракета они nо
датке могу да nрикуnљају много дуже,
али и на таквим висинама Х зраци чије
су енергије маље од 35 ke V не могу да

продру до балова.
Ђакони са сарадницима конструисао је nрви рендгенски телескоn, који
садржи закривљена огледала конусног

од својстава оnтичких . Ђаконије поставио два таква паралелна огледала, која су
скретала Х зраке у исту тачку, у којој се образовао лик. Октобра 1963. године
Ђакони са сарадницима лансирао је ракетом овај nрви nрави рендгенски телескоn
и добио грубе слике врелих формација у горљој атмосфери Сунца . Интересантно
је да је Ђаконијев рендгенски телескоп имао сличан nречник и дужину као и
оnтички телескоп који је користио Галилеј 1610 . године . Али, док је човечанству
било Потребно око 380 година да осетљивост оптичких телескоnа nовећа сто ми
лиона nута, од Галилејевог до Хабловог телескопа, овакво повећање осетљивости
рендгенски космички телескоn "Чандра" је nостигао за само 34 године .
Између 1963. и 1970. године изведена су многа nосматрања рендгенског неба
помоћу ракета и балона. У том nериоду добијени су nрви рендгенски снимци
Сунца, откривено је око 40 извора Х зрачеља изван Сунчевог система, укључујући
двојне звезде које зраче у овом подручју таласних дужина, пулсар у Раковој
маглини, остатке суnернових и галаксију М87 .
Да би се ово време продужило, Ђакони је иницирао конструисање сателита
специјално намељеног за истраживање рендгенског неба . Овај сателит, који је до
био име "Ухуру", што на свахилију значи слобода, лансиран је 12. децембра 1970.
из базе у Кенији и радио је до марта 1973. То је био nрви сателит nосвећен пос
матрању космичког Х зрачеља. Он је број познатих космичких извора Х зрачења
повећао за ред величине, на преко 400, и показао да су звезде извори оваквог
зрачеља - неутронске звезде или црне рупе, које исисавају својом гравитационом
силом гас са звезде nратиоца у двојном систему (Слика 8). То се одвија на начин
који подсећа на онај на који вода улази у сливник, кружећи и стварајући вир, а
који астрономи, када је у nитаљу материја која кружи око звезде и, убрзавајући
се, nада на љу, зову акреција (а диск од оваквих честица акрециони диск) .

1

ову сврху и могу са инструментима да

Слика 7: Рендzенс~еи уређај у врху ра~еете Аероби {Aerobee), ~еојu.м су, 18. јуна 1962. zодине, Ри~еардо Ђа~еони, Херб
Гурс~еи, Фран~е Р. Паолини и Бруно В .
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zaca, љuховоz усnорава11>а у .маzнетно.м nољу !Со.мnа~етноz обје~ета
ослобађа се uнтензuвно Х зрачеље.

У nериоду од маја

•
1

1

~
1

1969.

до јуна

1979 .

'U.JIU

nада на 11>eza,

били су активни у орбити војни

амерички сателити из серије "Vela", који су открили ерупције рендгенског зраче
ња и рендгенске бљескове . Августа 1974. био је лансиран сателит за истраживаље

рендгенског неба .ANS (Astronomy Netherlands Satellite - Астрономски холандс~и
сателит), који је радио до јула ~976 . Октобра месеца исте ':одине 1 л~нсиран Је

енглески сателит "Ariel V", који Је радио до марта: 19_80, а нарначаЈНИЈе откриће

му је било рендгенска нова АО620-ОО, звезда коЈа. Је завршила ка:о црна рупа

- најсјајнији реидгенски извор до тада виђен. МаЈа 1975 . NASA Је лансирала
сателит SAS-3 (Small Astronomy Satellite- Мали астрономски сателит), намењен
истраживању рендгенских бљескова, који је радио до аnрила . 19~?· Августа 19?7.
NASA лансира "Астрономску оnсерваторију за високе енергиЈе 1 - НЕАО 1 (H1gh
Energy Astronomy Observatory 1), која је радила до аnрила 1981 . и об.езбедила
детаљне информације о рендгенским спектрима активних галактичких Језгара и
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nозадинском рендгенском зрачељу .

Ла би још више заронио у тајне невидљивог рендгенског неба Ћакони је кон
струисао и први рендгенски телескоп са четири пара огледала, површине 350
2

cm и резолуцијом 3" до 5", који је могао да даје оштре ликове. Лансиран је
13. новембра 1978. и назван НЕАО 2 "Ајнштајнова рендгенска опсерваторија".

-

Помоћу љега могли су да се запазе и објекти милион пута слабији од извора
Х- 1 .
Овај телескоп направио је бројна открића. Много рендгенских двојних звезда

Scorpius

детаљно је проучено, као и много објеката за које се сматрало да садрже црне

рупе.

Анализирани су остаци супернових и добијене слике ударних таласа у

љима, откривене су рендгенске звезде у другим галаксијама, · посматране еруп

ције Х зрачеља из удаљених активних галаксија . Он је открио и nрецизно лоци
рао преко седам хиљада космичких рендгенских извора, укључујући, поред већ
поменутих, звездане короне, галаксије и квазаре.
Од маја 1983.
до априла 1986.
радио је рендгенски сателитски телескоп

Европске космичке агенције, EXOSAT, са два пара огледала површине 80 сш 2 , са
резолуцијом

18",

који је открио квазипериодичне осцилације рендгенског зрачеља

неутронских звезда и црних рупа и анализирао променљивост галактичких и ван

галактичких извора Х зрачеља . Јуна

1990.

године, лансиран је немачки рендген-

ски телескоп ROSAT (Rontgensatellit- Сателит Рендген), који је добио име у част
човека који је открио Х з раке . Имао је четири пара огледала површине 1140 cm 2 ,
а резолуција му је била З" .

Овај сателитски телескоп повећао је број познатих

космичких извора Х зрачеља на 125 000 и посебно је био користан за истраживаље
гаса са температуром од више милиона степени у горљим атмосферама многих
звезда . Такође је извршио прву детекцију зрачеља са топле површине неутронске
звезде и први открио Х зрачеље са површине комете, настало под утицајем Сун
чевих зрака. Решио је и питаље порекла око 70 процената позадинског меког Х
зрачеља,

установивши љегове дискретне изворе и направио

"!

екстензивни каталог

јата галаксија . Радио је до фебруара

рали космички рендгенски телескоп

1999 . године . И Јапанци су, 1993, ланси
- ASCA (Advanced Satellite for Cosmology and

Astrophysics - Усавршени сателит за космологију и астрофизику), који је радио
до јула 2000 . године, а био је снабдевен са 120 огледала од фолије, са површином од 1300 cm 2 и резолуцијом од 180" . Мада је имао тако ма~у резолуцију он
је први био снабдевен великим CCD детектором и био специјално предвиђен за
детаљно проучаваље рендгенских спектара остатака супернових, активних галак

тичких језгара и јата галаксија. Први је открио доказ постојаља гравитационог
црвеног помака услед јаког гравитационог поља у близини црне рупе. Још две
маље космичке мисије посвећене истраживаљу рендгенског неба биле су NАSА

1

~
)

ина RXTE (Rossi X-ray Timing Explorer), започета децембра 1995 . и холандска
BeppoSAX, која је радила од априла 1996 . до априла 2002 .
Године 1976 . Ћакони је иницирао конструкцију још већег и прецизнијег ренд
генског телескопа, који је лансиран 23 . јула 1999. и добио име "Чандра" по
астрофизичару и нобеловцу Субраманијану Чандрасекару.

Телескоп има че-

тири пара огледала површине 1145 cm 2 , а резолуција му је 0,5" . Помоћу овога
телескопа јединствене осетљивости и прецизности добијене су изузетно детаљне
слике небеских објеката у Х подручју таласних дужина (слике на 12 . и 33 .

11. страна: rope- "Супер Ка.м.ио~еанде" дете~етор неутрина. Унутраш111ост
до nола исnу111ена водом.. доле - Неутринс!СU телес~еоn у Садберију за време из

zрад11>е.

12.

страна:

rope - Снu.м.а~е, nо.м.оћ.у рендzенс~еоz телес~еоnа "Чандра", ос

тата~еа суnернове у сазвежђу Касиоnеја, ~еоју је Тихо Врахе от~ерио

1572.

zодине

и детаљно оnисао. Обје~еат је удаљен 7500 светлосних zодина од Земље, а nре
чни~е .м.у је 20 светлосних zодина. доле - Рендzенс~еи телес~еоn "Чандра" от~ерио
је тајанствени обла~е о~ео јата .младих звезда RCW 38, удаљеноz 6000 светлос
них zодина од Земље. Ова сли~еа nо~ерива област од о~ео nет светлосних zодина и
садржи хиљаде тоnлих, веома .младих звезда, насталих пре .м.а111е од .милион zоди
на. "Чандра" је дете~етовао Х зраче111е из врелих zор111их делова ат.м.осфера ~еод о~ео
190 звезда у јату. Осим. звезда, ~еоје се виде ~еао тач~еасти извори, заnажају се и
дифути облаци ~eoju о~еружују јато и nоједине звезде .

Ј!

!
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страни) , које по детаљности одговарају сликама добијеним у видљивој светлости
помоћу Хабловог телескопа или нових великих телескопа на Земљи .
То је о
могућило значајан напредак у више области астрономије .
" Чандра" је имао
знатан број открића везаних за животни циклус звезда , број и природу црних
рупа , стварање високоенергетских честица материје и антиматерије код неутрон
ских звезда, настанак и еволуцију галаксија, расподелу елемената, као што су

кисеоник , неон, силицијум и гвожђе у остацима супернових . Открио је присутво
многих раније непознатих црних рупа код двојних звезданих система у суседним
галаксијама, укључујући могућу нову класу ових објеката, са масама између оних
код двојних звезда и супермасивних у језгрима галаксија . Детаљно је проучавао
активност супермасивних црних рупа у центрима галаксија, открио галактичке
ветрове који долазе из галактичких језгара и рендгенске млазеве дугачке стоти

нама хиљада светлосних годи на .
казали

да

можда

има

дупло

Снимци са веома дугим експонирањима су по

више

активних

супермасивних

црних

рупа

у

уни

верзуму ·него што се раније претпостављало. "Чандра" је омогућио астрономима
да проучавају образовање јата галаксија и да истражују природу тамне материје
у васиони .

"Чандра" обилази око Земље на двеста пута већој висини него "Хабл " и ње~ .
гова орбита је на више од једне трећине растојања Земља-Месец . Упоређујући
сликовито особине овог чуда модерне технологије, његови творци кажу да му је

раздвојна моћ еквивалентна способности да се види саобраћајни знак удаљен око
20 km, да може да "види " више од десет милијарди светлосних година далеко,

~
1

да посматра објекте тако велике да је потребно пет милиона година да светлост
пређе са једнога на други њихов крај и да може да посматра Х зрачење честица
до последње секунде пре њиховог пада у црну рупу .

Осим заслуга за развој рендгенске астрономије, Рикардо Ћакони је био и ди
ректор Института Хабловог сателитског телескопа у Балтимору (САД} и гене
рални директор Европске јужне опсерваторије . У његову част једва мала планета
добила је име 3371 Ћакони .
Рендгенска астрономија је данас једно од најактивнијих подручја астрофизике

и две велике космичке опсерваторије, "Чандра" и "Њутн " (са три модула, сваки

са 58 огледала укупне површине 4300 cm 2 и ·резолуцијом 5", лансирана децембра

1999) ,

данас раде у космосу проширујући наша знања о невидљивом рендгенском

небу.

"'
1

Захваљујући рендгенској астрономиј и наша представа о универзуму се суш
тински променила . Пре педесет година она је обликована сликом неба осутог
звездама и сазвежђима у равнотежи где су сва дешавања врло полагана и посте
пена. Данас знамо да је васиона такође и позорница изузетно брзих процеса, који
се одвијају уз ослобађање огромне енергије, процеса који трају и мање од секунде,

повезаних са објектима који су реда величине Земље, али неупоредиво компакт

) 1

ј

т

нији . Проучавања процеса повезаних са оваквим објектима и оних који се одвијају
у централним деловима активних галактичких језгара , заснована су углавном на
овој новој астрономској дисциплини. Данас је универзум много богатији значај
вим и чудним небеским објектима него што је био пре педесет година, у многоме
захваљујући и Рикарду Ћаконију и његовим пионирским научним резултатима .
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INVISIBLE UNIVERSE -

ТНЕ

ТНЕ

NOBEL PRIZE FOR

-

"Војаџера", током 1979 . године . Тада се пред стручњацима NASA указао један
чудесан свет прошаран кратерима и окован ледом .
Оно што је још од првих
снимака било уочљиво то је да Ганимед поседује оштро разграничене светле и
тамне области . Бар по томе је помало подсећао на Месец. Осим по том контрасту

близини протојупитера него даље од њега , тако даје лакши материјал (лед) могао

неминовно имају мање лакших елемената и већу густину него даљи Ганимед и
Калисто . Исти такав поступак, само у много већим размерама, остварен је и
при настанку Сунчевог система, па и планете Земљиног типа имају маље лакших
елемената него планете Јупитеровог типа . Тако је проучаваље Јупитера и његовог

YEAR 2002

"квартета"

дало јасно сазнаље о томе зашто наша звезда има такав распоред

планета и зашто су оне такве какве јесу .
,Током деведесетих, Ганимедје у ви
ше наврата надлетала васионска лете

лица "Галилео" .
Осим детаљнијих
слика, на Земљу су пристигли и многи
други корисни подаци. Пре тога, на

523.4

учници су веровали да је Ганимед (а
и Калисто) прилично једноличног са
става, мешавина стена и леда . Међу

Милан Мuљушевић

тим , данас се веруј~ да се љегова унут
рашњост састоји бар од три различита
слоја. У самом средишту је мало гвоз
дено или гвоздено-сумпорно језгро, ве

Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд

"Лао.м.едонтов сине,
Залудо.м. нежни.м. ~еора~ео.м. ~ерочиш
Међ' врчеви.м.а златним.
и Зевсу чаше nуниш
Ту nонајлеnшу службу вршиш."
(Еврипид

-

роватно у течном стаљу. Оно заузима
око 22 % полупречника тела . Око јез
гра је стеновити омотач који заузима

око

Тројанке)

Као мање важан лик грчке митологије, Ганимед 1 је добио место на небу тек
у XVII веку. Тада су, уз помоћ телескопа, откривена четири пратиоца плане
тарног дива- Јупитера, од којих је Ганимед био највећи . Много касније ће се
сазнати да је то, у ствари , највећи месец у Сунчевом систему . Захваљујући
миленијумском наслеђу, а посебно птолемејевском виђењу васионе, развијаном и
негованом кроз цео Средњи век, мало ко се усуђивао и да сумња у догматизовано

веровање да је број небеских тела утврђен и да су само три тела лоптаста (Сунце,
Месец и Земља). Наједном је утврђено да је и Јупитер лоптаст, као и да је и он
средиште кретаља неких дотад непознатих небеских тела .

1[1
1

Било је више светова

Ганимед је био тројански кра.љевић кога је Зевс претворио у орла и узНЕiо на

Земља није сматрана једним од њих, већ неnокретним светом око којег се креће

седам nланета (у које су убрајани Сунце и Месец) и свод са прикованим и неnомичним

полупречника.

Остатак при

не воде. Због великог броја ударних
кратера на површини, јасно је да ако и
има течне воде , она је испод много де

птолемејевском устројству васионе, већ нагриженом коперниканским тврдљама .
И у каснијим временима значај открића ових месеца ће све више расти .

Олимп да би тамо био виноточа .

55 %

пада дебелом леденом покривачу који
у потпуности окива Ганимед . Утицај
Јупитера на њега је далеко мањи него
у случају Ио или Европе , али је и Га
нимед, као и они , у тзв . резонантној
путањи . За време док начини пун круг
око дива, Европа начини два, а Ио чак
четири круга . То појачава плимске си
ле, које љегово језгро држе у течном
стаљу. Из тих разлога неки претпос
тављају да и он, као и Европа, испод
свог леденог покривача има океан сла

који се крећу у васиони од седам од давнина познатих 2 . Био је то најјачи ударац

звездама.

страни) међу четири највећа тиче и

да се кондензује само на већем растојаљу. Зато Јупитеру ближе Ио и Европа

ЈУПИТЕРОВ МЕСЕЦ ГАНИМЕД

2

34 .

области биле другачијег порекла од оних на Луни . Ганимед је био свет потпуно
окован ледом, са много већим постотком истог него суседна и Јупитеру ближа
Европа . Додуше , ово последље могло се и од раније наслутити чиљеницом да
Европа има већу просечну густину од љега . То је и разумљиво с обзиром на
то да је температура маглине од које су настали Јупитерови месеци била виша у

of Raymond Davis and Masatoshi KoshiЬa, winners of one half of the
2002 Nobel prize for Physics for the detection of cosmic neutrinos and Riccardo Giacconi
winner of the other half for his pioneering work which has led to the discovery of cosmic Xray sources, have been reviewed. Also the development of Neutrino and X-ray astronomy
has been considered.

1

Што се највећег (видети слику на

он је, као и остали месеци оријашке планете, подробније испитан тек уз помоћ

и по бројним кратерима, није било нИкаквих других сличности . Чак су и те тамне

ContriЬutions
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Слика
nресеца

1:

Бразда Лаzаш сул~еус,

та.м.ни

nре~еривени

nрастари,

nејзаж

~еоја

~ератерu.м.а

области Маријус .

Gрцоли~еа светла област, величине до

1ОО

kт, највероватније је nрастари и

деформисани ~ератерс1Си ожuља!С {nа
ли.м.nсест) или узора!С .м.а'Ње светле области.

бљег покривача него што је то случај на Европи. Потврда ових претпоставки.
дошла је већ после првог прелета "Галилеа". Тада је откривено да Ганимед има
сопс~вено магнетно поље, унутар моћне Јупитерове магнетосфере . Био је то први
месец у Сунчевом систему за који је утврђена ова, иначе "планетарна", особина .
Новија испитиваља су показала да љегово магнетно поље највећим делом потиче
од раније поменутог гвозденог течног језгра , које је у стању да својим провод
ничким способностима генерише такво поље (које је на површини овог месеца веће
од магнетног поља Меркура, Венере или Марса).
.

.

За разлику од Европе, где се подземни океан повремено

з

пробије до површине,

з То "повремено" се мери десетинама или стотинама хиљада година, што је у кос-

16 ------------------ВА СИОНА LI 200З, 1-2
на Ганимеду се то не догађа, због ~ного веће дебљине ле~ене коре . Оту~а му је
и површина разрована великим бројем ударних кратера КОЈ~ су ту из ранијег вре

ВАСИОНА

мена у развоју Сунчевог система , од пре око З до З,8 милиЈ~рди година. По томе
је сличан нашем Месецу, али ови кратери на Ганимеду немају прстенасте планине
са средишн.им визијама (депресијама) у средишту. Његови кратери су прилично
равни а то је последица ледене површине , која се при ударима астероида ота

пала, ~ затим брзо ледила попун.авајући настале кратере. На појединим местима,

4.

током еона , дошло је до разградн.е услед тектонских процеса, па су на мес ту удара

остали само ожиљци. . Овакви прастари кратери носе назив п<~лимпсРсти
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је доказ да нису много млађе од тамних . На неким местима кратери су испресе
цани браздама, што је доказ да деле заједничку геолошку прошлост. Протежу се
по дужини и на хиљаде километара , прошаравајући тамне области. Ван бразди
има мало тектонски изазваних деформација тла, што показује да су се проме
не тла догађале углавном унутар бразди, за разлику од Европе где су промене
тла видљиве на сваком кораку . Добар пример је стара и кратерима деформи

сана област Николсон, коју пресеца на два дела светлија пруга Арбела (Слика
ширине око 26 km. Арбела је настала потпуним раздвајан.ем ледене коре,
баш као и пруге на Европи . Међутим, пажљивије проучаван.е показује и разли
ку . Бразде на Европи пресецају само нешто мало старије области гребенастих

2},

низија.

Већи број кратера унутар Арбеле (Слика З} показује да су пруге на

Ганимеду из древнијег доба него оне на Европи. На обе стране од ове пруге
уочљиве су гребенасте деформације тла настале тектонским путем у још ранијој
прошлости. Њихов настанак везан је за комплексне тектонске појаве у најранијој
прошлости овог небеског тела, које још нису довољно добро схваћене . Проблем
лежи у непознаван.у Јупитерових плимских сила, које изазивају разаран.а каква
су видљива на геолошки најмлађој површини Ио и нешто мало старијој површини

З: Десно је увеnаюL део Арбеле,
~~:оји се види у близини средишта гор
'Љег дела Сли~~:е 2. Лево је сн.u.ма~~: гребе
насте области на Евроnи, ~~:оју nресеца
nруга Тинија. Њу, na~~:, се-че двостру~~:и
zребен Делфи.

Европе.

диштима већих кра тера и около палим

Слика 2: Два nримера ~~:оја сли~~:овито

nри~~:азују сличности и ра3ли~~:е и3.међу

два суседна света. Горе је nри~~:а3ана
npyza Арбела, ~~:оја nресеца област Ни~~:олсон. На обе стране од Арбеле видљиви с~ набори на nрастарој nовршини.
Доле Је n~и~~:а3ана не~енована npyza
на суседноЈ Евроnи, !СОЈа nресеца zребени.ма ишарану област
Такозвана

Galileo Regio

има око З200

km

сеста постоје необичпе светле кружне
творевине. То је, највероватније, чис
тији материјал који се издигао са неко
лико километара дубине. Осим у сре
дишту, светли материјал је дебео пар
стотина метара . Овакве творевине чу-

вају податке о раним геолошким и топлотпим процесима.

Раније је било речи о томе да су на
Ганимеду најуочљивије разлике између тампих и светлих области . Највећа
тамна област, кружног облика, која помало подсећа па Океан бура па Месецу, добила је назив по можда и највећем звездару свих времена - Галилеју.
у промеру. Овакве области се сматра

ју најстаријима . Њихова тамна боја потиче од дуготрајног таложен.а честица
из околног васионског простора током милијарди година. Непроменљивост ових
области потврђује и велики број ударних кратера. Највећи ударни кратер је
Гилгамеш, са својих 580 km у пречпику. Иако је пајвећи број ожиљака "зацр
љан" космичким "падавинама" и одлично уклопљен у околиш, понегде се виде и
светлији кратери. Они су настали у релативно новије доба . При удару је избаци
ван ледени потповршински, "пезапрљани" материјал, који још није имао времена

да потамни. Новије кратере је могуће препознати и по светлим зрацима који се
пружају од места у дара.
друга врста области на Ганимеду је светлија и нешто млађа. Међутим, љихо
ву тачну старост није могуће утврдити . Ове области су веома сличне тамнијим

пругама на Европи јер их чини велики број набора, тј. бразди, као и гребена
(Слика 1} . Ове бразде су настале тектонским путем, развлачен.ем тла, па са те
стране Ганимед подсећа на Земљу. Многе од љих су изувијане као плетенице и у
просеку су широке 5 km до 10 km. И ове области имају већи број кратера, што
мичким мерилима тренутак . Постоје и оптимистичкије процене да се криовулканизми

на Европи дешавају у распонима од неколико столећа.
4

Назив потиче из књижевности. Још у старом Египту, а nосебно током средњег

века, стари текстови би, због штедње, били стругани са na.nиpyca или nергамента,
а nреко њих наношени други текстови . Зато данас има и no неколико различитих
текстова на само једном свитку или у рукописном зборнику.

Слика

4:

Посебну

Кратерс~~:и ланац Ен.~~:и.
занимљивост

представља

снимак кратерског ланца Енки, наста

лог распадом давнашн.е комете

.,~·.

( Сли

ка 4) . То је један од три таква лан
ца откривена на Ганимеду, а слични су

откривени и на сателиту Калисто. О
ни сведоче о огромном значају који сам
Јупитер има за нас, односно за живот

на Земљи . Наиме, ова планета највеће

Слика 5: На два снu.м"а са "Војауера"
се виде трагови ~~:о.метс~~:uх удара, ду

масе (два и по пута веће од масе свих

осталих планета заједно)

жина

60

kт и

160

kт .

представља

прави космички усисивач за разна патуљаста небеска тела, као што су комет~ и

астероиди . С обзиром на то да Сунце поседује чак три области са већим бројем
оваквих тела (астероидни појас, Кајперов појас и Ортов облак) и да многа од н.их
имају често нестабилне путан.е, усмерене ка унутрашн.ости Сунчево: система,
вероватноћа судара са некима од н.их је више него в~лика. Велики брОЈ н.их бива
временом привучен и уништен на самом Сунцу, али Један део заврши у судару са

неком од планета или неким од н.ихових сателита.

Сведочанства таквих су дара

су расута по свим небеским телима са чврстим тлом. Нема сумн.е да је највећи
број ових васионских луталица, после Сунца, "покупио" сам Јупитер . доказ за
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то је и пад комете Шумејкер-Леви 1994. године . Тада је ову репа.тицу Јупитер
својом гра.вита.цијом привукао и потом разбио на десетине маљих делова, који су
завршили у љеговој атмосфери . Да је то процес који се еонима одвија видимо
и на Ганимеду. Својевремено је нека комета била здробљена Јупитеровом гра.
вита.цијом на 13 већих делова, који су се потом, један за другим, срушили на

ВАСИОНА

...

Друга космичка брзина : 2,7 kmjs
Површинска темnература : - 160 С
Орбитална брзина: 10,9 km/s
На.гиб nутаље : 0 ,21°
Ексцентричност nута.ље : 0,002
ЛИТЕРАТУРА

...

са малом масом (поnут Евроnе) или малом густином (nопут Ганимеда.) могу имати
бар течну воду, чије постојаље на тим телима није условљено никаквим звезда.ним
зрачељем, већ гравитационом силом масивне nланете . Данас се сматра да је вода
један од најбитнијих услова за настанак, одржаље и развој живота, а она је (у
разним а.грега.тним стаљима) nрилично заступљена у васиони . Истра.жива.ља. у
последљих десетак година су потврдила постојаље гасовито-течних дивова. велике
масе, као и љима сродних nодзвезда.них мрких (смеђих) nатуљака , како око других
звезда тако и у "слободном" ва.сионском nростору. Њихов број је врло вероватно
већи од броја звезда, а и љихова дуговечност је гарант да. је васиона можда

Brown I .: 20о'1, Amazing Worlds (Moons of the Sola.r System), Astronomy now, 15, No.
8.
Pasachoff Ј . М.: 1998, From the Earth to the Universe, Emily Barrosse, Orlando.
Rothery D .: 2000, Unusual Farnily Astronomy Now, 14, No. 11, 60 .
Stevenson D . Ј.: 2002, Pla:netary Ocea:ns, Sky & Telescope, 104, No. 5, 38
www .astronomija.co.yu
www .galileo.jpl. nasa.gov
www.jpl.nasa.gov /news
www.seds.org
(Примљено јануара 2003 .)

JUPITER'S MOON GANYMEDE
The article gives up to date cognitions about Jupiter's moon Ga:nymede which are
received Ьу automa.tic stations "Voyagers" a:nd "Galileo" a:nd Ьу mea:ns of theoretical
investigations.

много више засејана макар и примитивнијим (океанским) тиnом живота 5 него што
се раније претnостављало.

УДК

629 .764

Поред ма.гнетног nоља, један од до
каза nостојаља океана на великој дуби
ни јесте nроналазак тзв . ка.лдере . Тај
назив означава nростра.на. улегнућа.,
тј . депресије у тлу , која настају када
део

nовршине

nропадне

наниже

ЕВРОПСКА РАКЕТА НОСАЧ САТЕЛИТА- АРИЈАНА

Нен.ад Хрисафовuћ
Uента.р за космичка. истра.живаља. (CNES), Француска

пошто

Увод

се испод љега нађе течна. твар . Ка.лде
ре су до сада откривене само на Земљи,
Марсу и Ио и у сва три случаја течни
материјал је вулканска лава. На Гани
меду ту улог:у,

Можемо ли замислити воз састављен од стотинак вагона, од којих је само
један одређен за превоз путника? Воз састављен готово искључиво од вагона
цистерни напуљених горивом за локомотиву која гута огромне количине горива
да би довела нагон са nутницима до жељене станице . Такав nарадокс је, без
знатног претериваља, случај космичког трансnорта .
Ишчуnати било какав објекат из загрљаја Земљине теже и nретворити га
у вештачки сателит наше планете захтева употребу једне сnецифичне машине :
ракете носа.ча. сателита. И, ако је сnоменути објекат масе свега три тоне, ракета
носач сателита има масу у nолетаљу бар сто nута већу и љена висина достиже
бар 50 метара . Овај однос важи само за убациваље корисног терета у прелазну

уместо вулка.нске ла.ве,

обавља (ла је) течна или nолутечна во
да (тзв . меки лед). На Слици 6 се види

Слика
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Калдера.

5268 km

Средља густина.: 1940 kg/m 3
Гравитационо убрзаље на nовршини: 1,42 m/s 2

светлијег, потповршинског материјала, који је морао бити избачен при удару и
који се јасно види у светлијој области . То се објашљава тиме да је пад делова у
тамнију област изазвао мешаље површинског, тамног са потповршинским, свет лим
материјалом, па је дошло до уклапаља избаченог материјала у прастари околиш .
Примери трагова удара комета о Га.нимед виде се и на Слици 5.
Већ је било речи о Ганимедовом океану . Као и на Европи, он је вероватно

небеских тела која nримају одговарајућу и nостојану енергију са ма.тичне звезде
или више љих уколико је у nитаљу вишеструки систем . Наравно, било је nотребно
исnунити и многе друге услове, као нnр: одгова.рајућа. атмосфера, ротација и сл.
Међутим, захваљујући истра.живаљу Јуnитеровог система, данас знамо да. и тела

одвојено и за суседни Га.нимед . Но, сигурно ће једног дана доћи до даљег ис
тра.жива.ља. загонетног највећег месеца у Сунчевом систему. До тада н.ам о љему
остају nодаци са сада већ легендарних "Војаџера" и "Галилеа" .
.Пречник :

Ганимедову површину. Занимљиво је да је око половине љих пало у тамну, а око
половине у светлију и млађу област. У тамнијој области приметна је одсутност

састављен од слане (и за живот, бар онакав какав ми познајемо), непријемчиве
воде. Иако је љегов океан готово сигурно стерилан од живота , иnак, поnут оног
на Евроnи, отвара многа егзобиолошка. (а.стробиолошка) nитаља . Пре откриваља
стварне nрироде Јуnитерових месеца веровало се да је живот привилегија оних
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ка.лдера. која се налази између две укр
штене nруге . Десно од ље је nрастари
наборан терен.
У случају Ганимедо
вих калдера љихова веза са светлијим
nругама. још није разја.шљена. .

орбиту (nеригеј ~

180 km,

аnогеј

:::::: 36 000 km);

мосфере, састављене од кисеоника . Њено nорекло се тумачи исто као и у случају

1:180!

у слободан nростор, кисеоник се дуже за.држа.ва. уз површину.

nотроше за неколико минута (Арuјан.а

суседне Европе. Сунчеви зраци ра.зла.жу молекуле воде; док водоник брзо одлебди

_

Вреди напоменути да је Ганимед, попут многих месеца у Сунчевом систему,
окренут увек истом страном ка матичној планети .

NASA, која је тренутно једина технолошки и финансијски способна за даља ис

тра.живаља. Га.нимеда, није nретерано заинтересована за овај свет. Њена ислужена
сонда "Галилео" је nрактично завршила свој истраживачки део мисије и у току
.2003 . ће се, поnут многих комета и а.стероида., за.рити у јовијанску атмосферу,
једва је тиме и очешавши . У Конгресу САД, NASA води огорчену борбу да до
бије новац за мисију ка Европи око 2010. Ако се средства одобре, мало ће бити
5

Премда је могуће замислити и океанску интелигенцију. Делфини су очит пример

однос масе једног сателита у

љеговој радној геостационарној орбити и масе ракете носача на старту прелази

На Ган~меду је сnектроскоnским nутем откривено и постојаље танушне ат

Највећи nроценат масе ракете носача сателита отпада на гориво, које мотори

...
1

1
1

терета, масу од

љена маса је

219 500 kg, а
само 20 100 kg).

2 има, на ста.ртној рампи, без корисног

са празним резервоа.рим~ и у истој конфигурацији

Развој једне ракете и система nотребног за љено оnслуживаље је изванредно

сложен технички задатак, који захтева а.нга.жоваље висококва.лификованог особља
и огромна материјална средства , не само за nостизаље постављеног циља, већ
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и за стицаље неопходних зваља и искустава .

Ради се о врхунским техвичким

достигнућима и све што је постигнуто проглашава се ивдустријском, ако ве и
војном тајном . Зато вије чудо што су главни протагонисти хладног рата , САд и

СС?СР, отишли најдаље у развоју ракетве технике, пре свега оријентисане ка вој
НОЈ сврси . Обе страве су већ имале балистичке ракете у служби када је Сnут11>и~t
1 својим "бип-бип"-ом отворио врата космичком транспорту . Тиме се · поставило

..

(ESA),
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која је поверила вођеље програма француском Националном центру за ~tос

мич~tа истражива11>а

( CNES),

и то Дире1Сцији за развој ра~tета носача, с обзиром

на француско искуство у развоју ракетне технике у другим доменима примене.

Производља елемената и опреме ракете је поверена европској индустрији . Ви

ше од стотину индустријских предузећа је ујединило своје активности .

цуском државном предузећу

Aerospatiale,

Фран

и то љеговом Одсе~tу балистич~tш и '/Сос

и , питаље да ли и транспорт васиоиских летилица мора да бу де резервисан само

мич~tш система , била је поверена, поред развоја и интеграције три степена раке

за две суперсиле и све космичке активности подређене љиховој доброј вољи и љи
ховим тренутним политичким стремљељима. Европа, са својим огромним економ
ским и индустријским потенцијалом , рано је стављена пред избор да буде или да

те, и завидна улога Главноz nроје'/Станта

не буде потпуно независна у свим · гранама космичких активности .

Не~пходиост да се осигура независност Европе у домену космичког транс

је организацију Arianespace, прву на свету специјализовану за комерцијални кос
мички транспорт . Та организација је одговорна за израду ракете, за комерци
јализацију лансираља и вођеље операција припреме и лансирања са лансирних
рампи у гијанском Космич~tом центру .

порта Је најбоље илустрована проблемом који је изашао на видело када је требало

лавсирати пар француско-немачких телекомуникациових сателита Syтphonie. Ти
сателити, заједничко дело водећих француских и немачких фирми, које су ди
ректно финансирале две владе, требало је да буду лансирани европском ракетом

-

Еиrора.

Како је развој те ракете напуштен

Секвенца лансираља корисног терета

после више неуспелих

~аисирања, и организација која га је развијала, ELDO, распуштена, требало

Лансираље ракете почиље у тренутку означеном са НО, паљељем мотора првог
степена , затим провером притиска у коморама сагореваља у НО+ З, 8 s и, ако је
притисак у све четири коморе у предвиђеним толеранцијама, отвараљем брава
које везују ракету за лансирну рампу у НО + 4, 4 s . Успон ракете је у почетку
лаган, да би се потом нагло убрзао; потисак мотора је знатно већи од тежине

Је обратити се, било Русима било Американцима, за лансираље два постојећа
примерка сателита, немачког и француског.

Разговори са Русима су се нашли

у ћорсокаку, првенствено због иемогућности приступа техиичара Syтphonie Бај
коиуру, дакле и иемогућиости да изврше последље припреме на сателиту пред

лансираље.

Амерички произвођач ракета восача

Thor-Delta

Indиstriet) система Аријана .

четири месеца после првог лансираља Аријане 1 и под иницијативом CNES, педесе
так акционара (индустрија, банке, CNES) из једанаест европских земаља основала

Зашто европс:ка ра1Сета носач?

У развоју

(Architecte

Већ у току развоја ракете се показало да је економска ситуација у домену
космичких активности знатно еволуирала и да је потреба за лансираљем мно
гобројних сателита, углавном комерцијалних, постала реалност. 26. марта 1980 ,

ракете при полетању , а потрошља горива је око

био је спреман да

250 kg/s

по мотору .

"домаћих сателита", оријентисаних на разне експерименталне манипулације у ва

Ракета је затим остављена сама себи; "електронски мозак" ракете, смештен
у нарочитом одсеку на љеном врху, командује свим маневрима . На Земљи , у
контролној сали, инжењери прате на мониторским екранима и светлећим таблама
еволуцију лета . Једина интервенција која је могућа са Земље је даваље сигнала
за самоуништеље ракете, у случају да она изађе из прописане путање и угрози
сигурност особља и инсталација на Земљи . Сви подаци о лету су добијени било
путем телемереља, чије резултате ракета емитује током целог лета, било путем
пратећег радара .
Разни елементи ракете се одбацују у току лета чим су њихове функције заврше

сиони и на другоразредне бесплатне услуге (идентификација потписа на чековима,
телеконфереиције, експериментална школска настава преко сателита итд) .

не: помоћни пропулзори (бустери) , први степен, балистичка капа, други степен ,
и на крају користан терет (један или два сателита, међупланетарна сонда, ... ).

онисала више од седам година (а било је предвиђено пет) и испунила су све пред

Укупан лет ракете траје, у зависности од типа Аријане, 20 до 30 минута. Послед
ља акција ракете, која се врши после одвајаља са корисним теретом, је "излазак"

прода два лавсираља, али под условом да америчка администрација да своју са
гласност .

· Сагласност је добијена , али под тешким условима : две владе , француска и
вемачка, су морале да се обавежу да ии два лаисирана примерка сателита, ни

љихови могући деривати, иеће никада бити конкуренција америчким телекому

никациовим сателитима! Другим речима, сателити који су развијени да преносе

телевизијске емисије (Зона

1: Европа - Средљи исток - Северна Африка и Зова
2: Северна и Јужиа Америка), радио емисије и телефонИју, сведени су на ниво

два, под тим условима лансираиа, примерка Syтphonie су беспрекорно функци

трећег степена из орбите (да би се избегао евентуални су дар са корисним теретом
у току следећих еволуција) и љегово пасивизирање (да би се избегла експлозија

виђене перформансе. Њихов? функционисаље је престало тек када је потрошеио
:ориво за одр~аваље положаЈа сателита у односу на покривене Зоне 1 и 2. Тиме
Је показано да Је европска космичка индустрија способна да реализује квалитетне
васионске системе, под усл-овом да има могућност и да их уведе у захтеване ор

бите и да не допусти да се доведе у подређени положај, како у комерцијалним,

преосталог горива у резервоарима и тиме избегло ствараље загађене зоне у ор
бити) . Тако пасивизиран степен силази, под утицајем малог, али сталног аеро
динамичког трења, у све нижи и нижи перигеј, што доводи, коначно, до уласка у

тако и у научно-истраживачким активностима.

гушће слојеве стратосфере и тиме и до потпуног изгарања остатка ракете .

Генеза европске ра1Сете носача сателита

На конференцији у Бриселу (Белгија), министри десет европских земаља

):

(Француска, Немачка, Белгија, Холандија, Данска, Шведска, Шпанија, Швајцар
ска, Ит.алија, Велика Британија), одговорни за космичке активности одлучили

су, 31. Јула 1973, да финансирају развој једне ракете носача сателита' под кодом
LIIIS.
Ј
Заснована на француском техничком предлогу и финансијском сценарију
(Француска је унела у пројекат 59,3% предвиђене суме), та одлука је усвојена са

циљем да осигура Европи приступ у васиону у пуној независности. У то време
економске перспективе те акције јо~ нису биле јасно уочене; предвиђала се да се
задовоље само европске потребе, ТЈ . два или три лансирања годишље.

Ракета носач сателита, којој је дато име Аријана (видети слике на 34. страни

...

Орбите

Више од 90 % сателита које лансира Аријана су телекомуникациони сатели
ти, чија радна орбита је геостационарна, тј . кружна орбита на :::::: 36 000 km,
у екваторијалној равни, где је угаона брзИна сателита једнака угаоној брзини
ротације наше планете . На тај начин, антене сателита "покривају", уз помоћ
малих корекција, увек исте зоне на површини Земљине кугле .
У највећем броју случајева лансирање се врши у две етапе :

- Аријана уводи сателит(е), на висини око 200 km и брзином од 10,25 km/s,
у једну веома издужену орбиту (перигеј :::::: 180 km, апогеј :::::: 36 000 km) . Ту
орбиту, звану "трансферна орбита", користан терет обиђе више пута (период:::::: 11
h),

што дозвољава, уз помоћ "бип-бип"-а који емитује сателит, њену прецизну

идентификацију.
- У одређеном тренутку и у пролазу кроз апогеј, сателит добија сигнал са

и четвртој страни корица), после шестогодиmњег развоја, са успехом је ланси
рана 24. децембра 1979, са стартне рампе у Космич~tом центру у Куруу (Фран

Земље , којим · Ставља у погон свој "апогејски матор". Тај нови импулс "убацује"

цуска Гијана). Програм је праћен и финансиран преко Евроnс'/Се ~tосмич'/Се аzенције

сателит у кружну геостационарну орбиту .

Треба додати да је, затим, неопходно непрекидно праћење сателита са Земље,
као и извођеље извесних маневара да би сателит остао у оперативном положају
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у односу на прописане зоне на Земљи и то за све време свог активног живота

у орбити (данас

10 до 15 година).

1.
2.

Постигнута прецизност трансферне орбите

своди на минимум потребне поправке доласка у радну орбиту, а тиме и потрош
љу горива у сателиту . Тиме се може продужити живот сателита у неслућеним
размерама . Што се тиче прецизности Аријане, телемереља показују да је љено
средње одступаље од теоријске прелазне орбите 200 m у перигеју и маље од 2
km у апогеју . Оператори сателита високо цене ту перформансу, која ја важан
комерцијални аргумент за Arianespace.

стикама.

Напомиљемо да је терминологија више асоцијативна него научио експлицитна .
Враћајући се коренима тзв . теорије помрачења, а полазећи од претходне
поделе небеских тела, и помрачења у општем смислу можемо д'!- поделимо на две
групе:

А права помрачења и
Б привидна помрачеља .

Биланс

Какав се провизорни биланс може данас дати, после

23

Да бисмо објаснили претходну поделу, послужимо се још једном шемом : нека
тело које залази у сенку носи ознаку 3, тело које представља препреку на путу
електромагнетног зрачеља нека носи ознаку Е>, тело које представља преовла

године експлоатације

разних типова ракете носача сателита Аријане?

Извршено је укупно

156 лансираља сателита до 30 . 11 . 2002 .
1: 11 лансираља, између 24. 12 . 1979 . и 22. 02 . · 1986.
2: 6 лансираља, између 31. 05 . 1986 . и 02 . 04 . 1989 .
Арuјана З: 12 лансираља, између 04 . 08 . 1984 . и 12. 07. 1989 .
Аријана 4: 114 лансираља, између 15 . 06 . 1988. и 30 . 11. 2002 .
Аријана 5: 13 лансираља, између 04. 06 . 1986 . и 30 . 11. 2002 .
Укупан број до данас лансираних сателита је 255 .

и то:

ђујући извор (по интензитету, рецимо) нека носи ознаку

Аријана
Аријана

n,

n.

три (пет сателита изгубљено) .
три (четири сателита изгубљена, а четири у деградираној орбити) .

стика (група 1.) или тело рефлексионих карактеристика (група 2.) заклања тело
изражених емисионих карактеристика (група 1.) од посматрача, који се, за сада ,

Породица носача сателита Аријана заузима завидно место на лествици пре
цизности, ефикасности и поузданости убацивања корисног терета у захтеване ор- .
бите и са правом заузима данас прво место у свету у лансираљу комерцијалних

може налазити само на телу груnе 2. Као што показује ова одредба, привидна
помрачеља нису инваријанта у односу на положај посматрача .
Са претходним одредбама имамо могућност да разрешимо неколико историј

сателита .

Тежља за независношћу европског космичког транспорта се показала у пот

ских дилема из астрономске праксе.

пуности оправданом и постигнути резултати су превазишли сва очекиваља .

(Примљено новембра

Системом правог

n

Аријана 1: два (једна капсула и два сателита изгубљени).
Аријана 2: једно (један сателит изгубљен).
Аријана З: једно (два сатеЛита изгубљена) .

4:
5:

n.

помрачења зваћемо скуп небеских тела у којем се у улози 3 налази једно или
више тела групе 1. или 2, у улози е се налази једно тело или групе 1. или групе
2, а у улози
се налази једно тело групе 1. Ис;торијски, систем помрачења се
среће под појмом ,.конфигурација".
Дакле , nрава nо.мраче11>а настају када тела 3 улазе у сенку коју ствара тело е ,
као препрека на делу путаље емисије електромагнетног зрачеља неког тела
при
чему је у систему помрачења градијент интензитета електромагнетског зрачеља
од тела е до тела
у одговарајућем просторном углу, позитиван .
Треба одмах запазити чињеницу да nрава nомрачења не зависе од положаја
посматрача и обележена су упоредивошћу физичких димензија и растојаља тела
која стварају наведени систем.
Привидна nо.мраче11>а настају када небеско тело слабијих емисионих карактери

Неуспела лансирања, по типовима Аријане, су:

Аријана
Аријана

небеска тела са преовлађујућим емисионим карактеристикама и
небеска тела са преовлађујућим рефпе~есионо-апс 0 рпционим карактери

Као nрво , помрачење Сунца, и историјски и данас једна од најзанимљивијих
појава на небу, представља и nраво и nривидно помрачење, што је јасно и биће
тачно све док посматрач буде претежно везан за Земљу. У тренутку одвајаље
посматрача од Земље, више неће постојати појам помрачеља Сунца (привидни
део) већ само појам правог помрачеља Земље .
Друго, окултације (заклањања једног небеског тела другим) представљају,
такође, посебни облик привидних помрачеља.
Треће, привидни пролази небеских тела једног преко другог спадају у кате

2002 .)

EUROPEAN LAUNCH VEHICLE - ARIANE
Launch vehicle Ariane is the result of tendency of European community for insurance
of absolute European independence at all branches of space activities. The article evokes
proЬlems which appeared at the moment when should Ье launched two French-German
satellites Symphonie and the decision of competent ministers of ten European countries
for start of development of European launch vehicle which is later named Ariane. The
sequence of rocket launch, elements of transfer orЬit and previous balance of 156 missions
of various rockets from Ariane family are presented in the article too.

горију привидних nомрачеља .
Помрачеља Месеца спадају у групу правих помрачења и, због непосредне
везаности посматрача за ту појаву, осим великог историјског имају и велики

научни значај, мада не тако изражен као код помрачења Сунца .

ПОСМАТРАЧКИ ПРИЛОЗИ

Теорија помрачеља и rрафИЧRо представљаље
УДК

521 .82
ПРСТЕНАСТО ПОМРАЧЕЊЕ СУНЦА

31.

МАЈА

2003.

Стево Шеzан
Катедра за астрономију, Математички факултет, Београд
Понешто о помрачељима и љиховом представљаљу

Занемарујући у овом тренутку део стручног наслеђа у опису и објаmњељу
појава, врло широко познатих као помрачеља, даћемо једну релативно општу
одредбу, која добрим делом може да покрије како наслеђене појмове и класи
фикацију, тако и да омогући скоро потпун оквир за бољу историјску класифика
цију и нове признаке за будуће одредбе и класификације .
У том смислу не би требало да буде теm:коћа да, са становишта претежног
носиоца информација у космосу, небеска тела (па и системе и средину!) можемо
да поделимо у две основне групе :

.
1

Теорија помрачеља се бави одређиваљем тренутака и услова настанка система
помрачења и истраживаљем појава које су последица настанка таквих система.
По правилу, астрономске појаве се прате посматрачким процесом, за који је
неопходно да теорија да комплетан претходни рачун, као и да да методе за обраду
резултата посматрачког процеса . У том смислу ће неком другом приликом бити и
дата теорија неких интересантних правих и привидних помрачења у ужем смислу.
Овде ћемо се још позабавити само пратећом геометријском интерпретацијом
свих фаза нама најинтересантнијег помрачења, помрачеља Сунца .
Пракса је да се уз тзв. аналитичку теорију помрачења Сунца даје и специ
фична графичка интерпретација, која, у зависности од основне размере географске
карте, омогућава да се поједини карактеристични тренуци и nоложаји у току
помрачења могу, за свако место у зони помрачења, прогнозирати са тачношћу
пропорционалном размери . Због приличне пренатрпаности графичким информа
цијама, таквицртежи су веома ретко и детаљније објаmљени, па је и љихова сврха
тиме доведена у питаље .

!.. _-
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Конкретно, позабавићемо се графиконом прстенастог помрачења - Сунца

31.05 .2003 .

године. При томе, не смемо изгубити из вида да то помрачеље nред

ставља један од крајљих случајева и да ће графикон помрачеља у новембру ове

.--.,. .

године бити, са становишта комплетности, бољи .

тачка Q1 ће описивати северну, а тачка
којој је фаза помрачеља једнака нули;

Q2

ће описивати јужну границу на

линије које спајају тачке у којима су фазе помрачеља једнаке, називају се

изофазама (такве су и северна и јужна граница са фазом једнаком нули);
северна и јужна граница представљају обвојницу фамилије кривих које пред

стављају тренутне контуре полусенке на површини Земље, тј. пресеке конусних

површи полусенке и сфероида; тачке на свакој од тих кривих су тачке у ко
јима помрачеље почиље или се завршава у истом тренутку и зато се те криве

називају изохронама; оне су затворене криве само унутар површи омеђене

северном и јужном границом · и "унутрашљим деловима овала при излазу и за
лазу ;

ако на разним изохронама нађемо тачке из којих се помрачеље види у ис

тим положајним угловима (дискови Сунца и Месеца), оне образују линије које
називамо изогонама .

•

1

Слика

1:

Први сnољаш111и ~Сонта~Сm

Обратимо прво пажљу на Слике

l:,

Слика

1

и

2.

2:

Први унутраш111и конта~Сm

Нека на Слици

1.

f

у издужену осмицу .

лик са ознаком

Табела

представља пројекцију Земље на раван цртежа, са назначеним смером и осом

ротацИје. Раван цртежа је истовремено и Г{>аница дана и ноћи . Лик са ознаком
је пројекција полусенке (контура конуса) коју Месец баца . _ Тренутак који је
представљен на Слици 1 је тзв. тренутак првог спољаmњег контакта. За дати
топоцентар Т1 то је тренутак t1 излаза Сунца и почетак помрачеља. Тачка Tt
брзином ротације за дати топоцентар улази на дневну полулопту, а контура по

1.

лусенке брзином преко два пута већом од брзине ротације "осваја" дневну повр
шину Земље, тако да се, по правилу, тачке пресека контуре полусенке и контуре

Земље размичу до максималног растојаља једнаког пречнику полусенке (тачке

и Q2), да би се после тога примицале и слиле у једну тачку на ободу . ос
ветљеног дела полулопте, у тренутку t2 у тачки Т2, која представља тачку првог
унутрашљег контакта (Слика 2). То је истовремено и тренутак излаза и крај
помрачеља Сунца за топоцентар Т2 . При томе, пресек конуса полусенке и сфе
роида Земље, у пројекцији на раван цртежа, описује криву која је од тренутка

1:

Подаци о nо.мраче111у Сунца

Палић

•

=: 19,771
795 {0,72)
1. контакт: 2:20:42
л

2.

T1Q1T2Q2.

-

з.

Котор

4.

Пећ

5.

Београд

6.

Враље

1.

1.

Q1,

Т1,

Q2

и Т2 представља тренутке у којима Сунце

излази за разне топоцент_ре и при томе је фаза помрачеља једнака нули;
линија која спаја тачке (.Ј 1 и Q 2 је линија максималне фазе у тренутку излаза
и у најпростијем случају представља неку врсту осе симетрије за тренутке
једнаких фаза у тренутку излаза за разне топоцентре, при чему у једнима
помрачеље почиње, док се у другима завршава;

1.

.

4.

М= О ,

Аналогну криву образују и тачке ТзQзТ4Q4, али у тренутку

граница овала кроз тачке

u

'Р=

Л=17,196

Баља Лука

1.

наставља да се креће по љој, мељајући облик пресека, да би процес при напуш
таљу површине Земље био обратан, тј . следи после,zџьи унутраmњи контакт у
тренутку tз, па после,zџьи спољаmњи контакт у тренутку t4. Тренуци t1 и t4
познатији су као тренуци почетка и краја помрачеља, а тиме је интервал t4 - t1
траја111е nо.мраче111а.
Скуп тачака пресека контуре полусенке и контуре Земље, од тренутка t1 до
тренутка t 2 , представља скуп топоцентара који на површини Земље образују овал

ну криву

за не1еа .места у Јуzославији

М= О,

првог унутрашљег контакта у потпуности "ступила" на површину Земље и потом

залаза Сунца .
Као и у теорији пресека конусних површи, тако су и овде могући различити
облици и гранични случајеви . С обзиром на то да ћемо у даљем дати објашљеље
само за случај прстенастог помрачеља 31. маја ове године, овде ћемо напоменути
само још и ово:

31. V 2003.

Реnублици Cpnc~Coj. Дате су zeozpaфc1ee ~Соординате (Л и tp} у стеnенима, .ма~Ссu
.мална фаза (М), nроценат nо~ерuвеностu дис~еа Сунца (у заzрадu) u тренуци .ма~есu.малне фазе, npвoz и четвртоz ~еонта~ета {све у UT) .

1::.

Q1

Како је конус сенке концентричан са конусом полусенке, али је и до nетнаестак
пута маљег пречника, сва разматраља остају иста, али, по правилу, у графичкој
интерпретацији, осим траке централног помрачеља, љених граница при излазу и
залазу Сунца и линије централног помрачеља, друге криве се не приказују .
Све nретходно се односи на тзв. помрачеља Сунца 1 типа; међутим, не ретко
се дешава да полусенка пролази довољно далеко од центра Земље, тако да у току
целог помрачеља не ступа цела на Земљу . То су помрачеља 11 типа и настају
на граничним даљинама од чворова Месечеве путаље и не морају да бу ду само
делимична јер сенка може пасти на површину Земље, али у околини полова . У тим
случајевима једна од граница, северна или јужна, не постоји, тј . "имагинарна" је .
Изохроне делимичних фаза се не затварају, а западни и источни овал се спајају

1.

793 {0 ,72)
2:21 :03
л= 18,776
М= О, 763 {0,68)
контакт : 2:17:26
л= 20,306
М= О, 758 {0,68)
контакт: 2:16:32
л= 20,513
М= О, 779 {0,70)
контакт : 2:18:39
л= 21,900
М= О , 750 {0,67)
контакт : 2:15:15
контакт :

4.

4.

4.

4.

4.

46,183
3:15:24
контакт : 4:13:43
'Р= 44,773
3:14:57
контакт : 4 :12:18
'Р= 42,424
3:10:45
контакт : 4:07:32
'Р= 42,658
3:10:06
контакт : 4:07 :15
'Р= 44,803
3:13:00
контакт: 4:10:58
'Р= 42,550
3:08:58
контакт : 4:06 :23

Последље разматраље нас враћа прстенастом помрачељу у мају ове године;
Слика З приказује координатну подлогу на Земљи са нанетом кривом делимичног
и централног помрачеља. Постоји само јужна граница централног помрачеља,
дата кривом . Q2Q2' ·· · Леви део "осмице" даје гранични овал у тренутку излаза,
а десни у тренутку запаза . Крива W 0 W1 Ws представља тачке на Земљи у којима
се делимично помрачеље завршава у тренутку излаза Сунца, а крива WoW2Ws
представља тачке на Земљи у којима почиље делимично помрачеље у тренутку
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SOLAR ANNULAR ECLIPSE ON МАУ 31,2003
The article gives 'explanation of the notion of eclipse and particularly description of
Solar eclipse on Мау 31, 2003 .
УДК

521.84
ПРОЛАЗ МЕР:КУР А ПРЕ:КО ДИС:КА СУНЦА

7.

МАЈА

2003.

Стево Шеzан
Катедра за астрономију, Математички факултет, Београд

У среду , 7.

маја 2003 .

године, Меркур ће прећи преко диска Сунца.

С

обзиром на чиљеницу да су овакви прелази могући само за Венеру и Меркур

'*

(за посматрача ва Земљи) и да су веома ретки (у просеку маље од 15 на 100
година), представљају интересантну појаву на небу . Број прелаза Меркура преко
диска Сунца ограничен је на 13 по столећу . Прелази су могући једино у мају и
новембру. Обележја nрелаза су дата т акозваним улазним и излазним контактима
и тренутком максимума (тј . минималног растојаља од центра диска Сунца) . У
Табели 1 су дати тренуци за прелаз 7. маја 2003. Сви тренуци су дати у светском
времену . Ознаке у табели су следеће: t1 - улазни контакт спољни, t2 - улазни
контакт унутрашљи , tз -тренутак минимума растојаља од центра Сунчевог диска,
t4 - излазни контакт унутрашљи , ts - излазни контакт спољни , h1, h2 , ... , hs висина Сунца (у степенима) у тренуцима t1 , t2 , ... ,ts респективно ; прва врста се
односи на геоцентар , а друга на Београд .
Табела

3:

Карта видљивости nомрачеља Сунца

излаза Сунца. Uентрална линија тог дела "осмице",

31. V 2003.

WoWmWs , представља

места

на површини Земље у којима је у тренутку излаза и максимална фаза; у осталим
деловима осмице, фаза у тренутку излаза има међувредности, али максимална
фаза у тим местима дата је изофазама ; на цртежу су то испрекидане линије које
повезују западну и источну границу - линију максималне фазе у тренутку излаза

..

7. V 2003.

tl

hl

t2

h2

tз

hз

t4

h4

ts

hs

05 :12 :56
05 :12 :00

17

05 :17:24
05:16:03

18

07:52:23
07:52 :12

45

10 :27:19
10:27:59

61

10:31 :46
10 :32 :30

62

(Примљено јануара
Слика

Подаци о транзиту Мер,.ура

1:

2003.)

TRANSIT OF MERCURE ACCROSS ТНЕ SOLAR DISC ON МАУ 7, 2003
The transit of Mercure accross the Solar disc on Мау 7, 2003 is announced and basic
data needed for observation are given.
МАЛО ПОЕЗИЈЕ

и залаза.

Линија максимума фазе помрачеља у тренутку излаза пролази и кроз нама

блиске крајеве, а непосредни рачун даје да пролази кроз Скопље, Сарајево , Баља
Луку и Загреб. За наше крајеве интервал максимума фазе је 0 ,7-0 ,8 . Најједнос
тавније речено, фаза представља однос дела пречника диска Сунца захваћеног
помрачељем и целог пречника за дати тренутак .

У Uрној Гори и делу Косова и Метохије nомрачеље се завршава (фаза се
смаљује) од тренутка излаза, а у осталом делу земље фаза расте од тренутка

излаза до тренутка максимума (помрачеље nочиље - припадамо источном делу
излазног овала), да би после тренутка максимума кренуо завршетак помрачеља .
У Табели 1 су дате вредности максимума фазе и степен (проценат) покривености
диска Сунца, тренуци првог и последљег контакта и тренуци максим~ма . Како
је наша земља по географској ширини северно, у зони од 40° до 45, 5 , и по ге-

ографској дужини источно, у зони од 20° до 22° (или око 1 h 20m), Сунце излази у
интервалу од 2h5om до 3h10m . Сви тренуци су дати у светском времену, UT .
Ако ва Слици 3 уочимо две изохроне (у овом случају су то стално " отворене "

криве) - Е1 и Е 2 , видимо да се највећи део помрачеља одвија у интервалу од 3h
до 4h UT.
(Примљено јануара

2003 .)

УдК

52(05)- 1
ПЕСНИЦИ И ВАСИОНА

Мшtан С. Димитрuјевић
Астрономска опсерваторија, Београд
Да ли ће човек, који је у двадесетом веку почео да симулира процесе "Великог
праска" у лабораторији, моћи једном да сам створи нови универзум?
Анри
Поенкаре узима васиону као меру која показује "колико је ништаван човек телом,
а колико је велики духом, пошто му је ум у стаљу да обухвати безмерна прос

транства у којима му је тело само једна занемарљива тачка и да ужива у љиховој
безгласној хармонији." А у двадесетом веку и данас, истраживаља универзума,
од нашег Сунчевог система до највећих растојаља, представљају једну од нај
грандиознијих интелектуалних авантура савременог човечанства. Колико лепоте,
уживања и инспирације може да пружи звездама осуто ноћно небо, сведоче не
само астрономи, који су цео живот посветили истраживаљу љегових тајни, него
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и песници, који су своје на,цахнуће лепотом и безмерјем универзума исказивали
безброј пута.
Растао сам као сведок напора човечанства ,ца закорачи ка звездама, ,ца ис
тражи Сунчев систем и ,ца се инструментима на космичким бродовима планете
Земље приближи самом Постаљу, завирујући сателитским телескопима све даље
и даље у прошлост. Када је 1957, лансираљем првог Спутљика, започ~ла космичка

Гамова "Равнотежни модел пред најездом Великог праска", у слободном препеву
мог пријатеља Душана Коледина, тада уредника "Младог физичара" . Залагаљем
Милана Јеличића, у броју . 2-З за 1981. годину појавила се, по четврти пут,
рубрика "Мало поезије", у којој су објављене две песме академика Љубице К

ера имао сам десет година . Са великим узбуђељем пратио сам осваЈаље васионе
и доживео незаборавни тренутак када је човек први пут закор~чио на Месец . Са
великим интересоваљем сам гутао не само кљиге из астрономиЈе и научио фантас

тичне романе и приче, него и песме, које су ми помогле ,ца, "nијан од леnоте неба и
о~еуnан мена.ма Месеца", како каже Антун Шољан, сазнам ,ца Је, како каже Вељко
Петровић, комета "~еосмич~еи цвет, ~eoz не у3бра ни~ео, леn ~еао сва~еи отрован, без
слоzа, ~ео' јалов и што је са.мо једном ни~ео у болно_ј машти Једноz бившеz боzа", ,ца
поглед на љу може ,ца се опише речима "Када са.м Је nослед"Њи nут видео, имао сам
један-дан-сан" (Слободан Зубановић) . Сазнао сам ,ца "метеор лети ~еао nла.мен
nесни~еа nростором" (Артур Лун,цквист) и ,ца извештај о посматраљу метеорског
роја, Франтишек Халос може ,ца напише и у стиховима

Марић .
У оквиру Београдског астрономског викенда, 21. јуна 198_6, _на предлог Бор~
воја Јовановића и уз велико залагаље Александра Томића, коЈи Је о томе догађају

написао и извештај за "Васиону"

zра"Њу се просу

И ~ео да небо раздроби nланету
Сав Мостар драzим ~еа.ме"Њем се осу.
Осетио сам ,ца је Месец, о,ц како је човек крочио на љега, "додирљиви товар

~еа.мена" (Божи,цар Мили,цраговић),_,ца звезда може".ца буде "мут':'а. ~еао рубинс",?
,ца се "раслоЈава ~еао леnтир

105),

организовали смо у
Уз Томићев

Ја са.м инструмент у обли~еу
жене ~еоја nо~еушава да nреведе

Желео сам ,ца у рубрици не бу ,це само песма, већ ,ца уз љу иде и мали коментар.
Амбиција ,ца ова рубрика постане редовна није се остварила јер је увек некоме
сметало ,ца се "драгоцени" и "скупи" простор у "Васиони" "троши" на овакве
текстове . Ипак, повремено сам успевао ,ца "прокријумчарим" по коју строфу. Го
дине 1989. рубрика "Мало поезије" доживела је и шесто појављиваље, песмом

или ,ца има облик који му је дао Алекса Шантић

,

стр.

у сли~ее да би тело одахнуло
и ум се обновио

сви мртваци одбацују на~еит
у zробу им он мало треба

ста!СЛо старих чаша"

5,

имnулсе

na

no

бр .

извештај објављене су и песме "Космос", "Екстаза" и "Млад Месец", Оливере
Лазаревић, и "О ,ца Сунцу" Боривоја Јовановића. Године 1987. ("Васиона",
1987, бр . 1, стр . З2) објавио сам, приликом пете званичне појаве рубрике "Мало
поезије", песму Ан,цријане Рич - "Планетаријум", о Каролини Хершел, сестри
Вилијама Хершела, који је открио планету Уран, за коју песникиља каже:

Можда се јавио оnет Савонарола
Проnоведа беду и на небу

Вијела ватра

(1986,

планетаријуму вече поезије, на. коме је наступило осам песника.

и "растура СЈаЈ ~еао иnерит

(Иван В. Лалић), ,ца буде "на страшној висини лутајућ.а ватра" (Осип Ман,цељ
штам) . Схватио сам ,ца, посматрајући кретаље звездама осутог небеског свода.,
човек може ,ца се запита:

Да ли ме то не~ео овом звездом мери
и, мерећ.и ме, ~ео теz је nомера
no небу ~ео no ~еантарс~еоме peny,
и с тоzа pena тежину ми чита?

(Љубомир Симовић)
Осетио сам
Коли~еу радост
уме да nричини
са.мо једна звезда!

(Драган Драгојловић)
Видео сам и да нисам само ја често осећао потребу ,ца управим поглед ка звездама,
него се и Волт Витмен, када је чуо ученог астронома, "отшуљао, одлутао са.м, у
тајанствени влажни ноћ.ни ваздух и nовремено, у савршеној тишини, дизао nоглед
~еа звезда.ма . "
Радост због песама о лепотама звезданог неба, које сам сакупљао, желео сам ,ца
по,целим са другима, па сам у "Васиони", чији сам главни и одговорни уредник од
првог броја за 1985 . годину, покушао ,ца уведем сталну рубрику "Мало поезије".
Иначе, прва "космичка" песма која се појавила у "Васиони" био је изванредан
поетски доживљај комете - "Састанак", француског нобеловца Силија При,цома
(.,Васиона", 1970, бр . З-4, стр. 69)- објављен на заузимаље Ненада Јанковића .

tiрви пут се рубрика "Мало поезије" појавила 1974. песмом "Светови" Слобо

дана Лалића ("Васиона", 1974, бр. 2, стр. 56) . Поново се, залагаљем Ми
лана Јеличића, појавила 1980. у бр. 1-2 (стр. 48), а у љој је објављена песма
Десе Павтић-Данић "Вече на кули опсерваторије на Калемегдану" . Исте године

("Васиона", 1980, бр . 4, стр. 92) објављена је, мојим залагаљем, песма Џорџа

На обали ноћу", Волта Витмена ("Васиона", 1989, бр . З, стр . 84); иза ове,
"
објављена
је песма Јове Јованови ћ а з маЈа " д ивна звезда , ода б рана од стране
Милана Јеличића (потписана : одабрао Н. Ј . ), а 1990. објављена је песма Мио

.

драга Павловића
Васиони" бр.

1

за

"

"Таљири што лете" ("Ва.сиона",

1991.

годину, стр.

24,

1990,

бр.

З, стр.

64).

У

изашла је песма Јове Јовановића

Змаја "Нова астрономска теорија", коју је одабрао Милан Јеличић (потписана :

одабрао Н. Ј . ) . Године 1992. успео сам ,ца "протурим" песму Волта Витмена
,Када сам чуо ученог астронома" ("Ва.сиона", 1992, бр. 2, стр. 52), а 199З . чак

~ри песме: "Сунчев млаз" Велимира Живојиновића Масуке ("Васиона", 199З,
бр .
стр .

1, стр . 28), "Облина неба" Миодрага Павловића ("Васиона", 199З, бр . 2-З,
64) и "Господин Месец" Драгиње Урошевић ("Васиона", 199З, бр . 5, стр .
104) . Чиљеница ,ца сам у · то време био савезни министар за. науку, технологију

и развој, свакако је допринела бољој "прохо,цности" оваквих текстова у уређи
вачком одбору . Затим сам кренуо у систематско претраживаље литературе, у
потрази за оваквим песмама и почела је ,ца сазрева одлука ,ца једнога дана то

постане антологија .. Године 1996. објављујем ("Васиона", 1996, бр. 1-2, стр.
14) избор десет песама о Сунцу, под насловом "Песничке визије Сунца (мала ан

тологија)", затим девет песама о кометама - "Песници и комете; Мала антологија"
("Васиона", 1996, бр.
З, стр.
46), као и дванаест "космичких" песама под
насловом "Космогонија, космологија, универзум; Мала антологија" ("Васиона",
1996, бр. 5, стр. 105). Исте године, у оквиру чланка "Једно посматраље комете
Хјакутаке" ("Васиона", 1996, бр. З, стр. 51), објављена је песма Наташе Трај
ковић (у ,цате Станић) "Луда комета" . У специјалном броју, посвећеном Ненаду
Јанковићу (1998, бр. 1-2), у рубрици "Мало поезије" налазе се песме "Теодор
Граматик" Ненада Јанковића (стр. З7) и "Астрономи", Александра Томића.
Године

1999.

објављујем избор о,ц десет песама о Сунцу и Месецу

-

"Поетске

визије Сунца и Месеца (Мала антологија)" ("Васиона", 1999, бр. 2-З, стр . 81)
и песму Милића о,ц Мачве "Шпијун звезда- Ја ледени са Звез,царе" ("Васиона",
1999, бр. 5, стр. 144), 2000. "Ода Сунцу" Александра Томића ("Васиона",
бр. 1-З, стр. 69) и песме "Потребно ми је" и "Одбијена светлост" Смиљане
Ђуровић ("Васиона", 2000, бр. 5, стр . 1ЗО), а 2001. песме "Мали човек бачен
међу звезде.:." Гордане Нинковић и "Сав космос ... " и "Из,цишем спокој ... " Аљ~
Аранђеловић ("Васиона", 2001, бр. З, стр . 76), а излази и "Пос:nедња кап
Миливоја Ракића (у истом броју на стр. 6З) .
·
.
У овом броју желео бих да пре,цставим, према многим критичарима, наЈвећег
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од савремених немачких песника, Ханса Магнуса Енценсбергера, двема љеговим
баладама посвећеним животима и делима Тиха I3paxea и Шарла Месијеа .
Ханс Магнус Енценсбергер је рођен у Кауфбојрену, у Баварској, 1929. године.
Студирао је немачки, кљижевност и филозофију на универзитетима у Ерлангену,
Фрајбургу и Хамбургу, а своје школоваље је завршио на Сорбони, у Паризу . Го
дине 1955. одбранио је докторску тезу о поетичкој теорији романтичарског писца
Клеменса Брентана. Његов професионални живот кретао се између кљижевности,
наставе и издавачке делатности. Неуморан је путник и живео је, осим у Немачкој,
у Норвешкој, Италији, Сједиљеним Америчким Државама и на Куби, а од 1980.
живи у Минхену. Прва кљига му је кљига песама "Оправдаваље вучица", об
јављена 1957. Енценсбергер није само најзначајнији савремени немачки песник
него и веома цељени есејиста, новинар, преводилац, драматург, уредник и из
давач . Његова опсежна литерарна продукција превођена је на више од четрдесет
језика . Добио је бројне награде, укључујући "Хуго Јакоби", _!!Георг Бихнер",
"Пазолини", "Хајнрих Бел", "Лудвиг Берн" и 2002. године у vвиједу, награду
"Принц Астурије".
Песме о Брахеу и Месијеу, које следе , су из љегове, данас легендарне кљиге
"Маузолеј", објављене 1975. године, у којој је Енценсбергер, у 37 балада, дао
лирске животописе стваралаца који су обележили прогрес науке .

Миљковић је рекао:"Често буљим у Ајнштајнове формуле и верујем да се и
оне могу препевати . " Енценсбергер је показао да поезија и наука имају исте ко

рене. Године

2002 . објављује кљигу "Еликсир науке" (Die Elixiere der Wissenschaft,
Suhrkamp, Frankfurt, 2002), у којој је дао избор песама из свог целокупног пес
ничког опуса, све до претходне књиге песама "Лакше од ваздуха" (1999), као и
песме и прозу, до сада необјављене у форми кљиге.
Првослав Ралић каже :

над јаребицама, хртовима, ловом на лисице; својој
класи окреће леђа,
а очи управља ка сунцу, које се помрачује. Немир,
мрзовоља,

луксуз прецизности: Кроз читаву Европу слуге за
љим носе

квадрант; пречник дванаест метара, храстовина и
месинг .

Трља нос, одсечен у двобоју који је избио због
спорних математичких питаља: артефакт од
злата.

Трља своје црвенкасто месо о сеоску слушкиљу :
једанаест копилади .
Нема времена за љубав. Уместо тога апстрактни
плен : Знаље
по сваку цену . На Дан светог Мартина 1572,
трепери на небу, светлије од Венере,

{Ниса.м .могао да nоверујем својим 'Ч.улu.ма)
ВС, Тихова звезда. Супернова,
каприц космоса . И ве'Ч.не сфере неба
се, да1еле, .ме11>ају. Европски шамани тумаче
паклено знамеље:

Вартоломејска ноћ, Ilpнa смрт, Армагедон . А он
само мери,

Људи су од свог настан1еа до недавно
ноћу nосматрали звезде и разговарали са 'I!>U.Мa
данас гледају телевизuју и ћуте
Желео бих да рубрика "Мало поезије" допринесе развоју љубави читалаца
према звезданом небу, као и песничкој прокламацији Слободана Вуксановића :

и не7Са буде телес7Соn
· Оружје сва'Ч.ије
Прuру'Ч.ни~С сва~Сидаш'l!>и
Библија радозналости

у минуту тачно, прорачунава границе погрешке:

De Stella. Noua.
Нова химера, веома скупоцена: радио-огледала,
плазматски кавези,

Big Science.

Ново острво блажених : Венера у

Оресунду,
беле литице у Хвену, Китера науке.
Екстраваганције: куполе у облику главице лука,
цилиндрични торљеви, астролабији,
раскошни часовници, штампарске машине, алегорични
аутомати .

те да читаоци осете поруку Бранислава Петровића :

Само велики небески глобус кошта пет хиљада

Ка1ео је уэбудљива светлосна година
Ка1ео је савршена, 7Са7Со је сигурна
Koju се домогну светлосне годuне
И.ма да nутују.

ТИХО БРАХЕ
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ригсдалера.

Мамут је, међутим, изумро, а једнорози не
постоје.

(1546-1601)

Иза хладних, охолих очију, испод ћелавог темена,
ово бледо ткиво, ово осетљиво, електрично тесто.
Хирови еволуције. Погледајте, нпр, нарвала . Има
два зуба:
Један сићушан, а други, увек онај с леве стране,
расте спирално,

само расте, на метре и метре; бразде и избочине га
красе,

уврнуте само на једну, и то увек на леву страну.

Скарабеј, једнорог, мамут: све саме химере. Или
узми

ову грабљивицу : грансиљора који у тринаестој
години слеже раменима

Краљ Шкотске обедује с учељаком. У подруму
затвореници ударају у гвоздене решетке: Фукара!
Под столом чучи луда, патуљак, и бљује истину:
Не гладујемо ми, гладују други! Доле тупо
одзваља,

краљ се дере, Фени1ес астрономије кащљуца , а сатни
механизам

nродужава, уз тихо стругаље, рад светске машине .

Подрум дворца Уранијенборг јесте један велики
кавез.

За двадесет година јајоглави ће у свој месингани
угравирати

777

глобус
знакова: Сваки крстић звезда
некретница,

свака звезда некретница опељешени закупац.

Манија величине, досађиваље. .
Свађа се са сувереном, и гле : дива напушта Данску .

------- --------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------~-------
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Читав караван :
Патуљак, слуге, копилад и асистенти . Планетске
таблице .

Али, пре свега инструменти . Они су расклопљиви,
јер астроно.м .мора бuтu ~еос.моnолuта; нетаље
владаоцu.ма онемоzу1iава да схвате љеzову
вредност
Занесељак прима занесељака, Рудолф у Прагу .
Река злата, река гостију, лудница,
врви од чанколизаца, надрилекара, алхемичара.

У освит новог века стиже у Праг неки плебејац, седи
сасвим у дну стола, мозга. Прави дрипац, тај
Кеплер . Пара
нема, секстанта нема, напада свог господара ~еао

бесан nac,
изазива и краде. Први, до задњег даха лаком
на злато, месо, раскош, лежи у бунилу: а овај овде,
мрачан и методичан,

дешифрује податке, порађа своје нечувене
једна чине
и заувек помрачује славу покојника . Два :мутанта .
Знаље, химерично без сврхе и циља . У сивом
ткиву

откуцава еволуција . Хирови у беланчевини .
Једнорози . Погледајте
нпр. нарвала и љегов зуб . Наши покушаји да то
објаснимо

већ су се отрцали . Оружје: ·али против чега? Орган :
али за шта? Оруђе за неки ритуал који не познајемо?
Ханс Магнус Енценсбергер
Маузолеј

превео Златко Красни
Народна кљига , Београд,

1983.

33. страна: rope - Слu~еа јата .младuх звезда RCW 38 састављена cynep. noзuцujo.м слu~еа у радuо, uнфрацрвено.м u рендzенс~ео.м nодручју таласнuх дужuна.
Подаци са "Чандре" су црвени {0,5-8 keV}, сли~еа у инфрацрвеној области {2,2
.миtерона} је зелена, а у радио nодручју (1 660 MHz) nлава . Рендzенс~еа сли~еа је доби
јена децембра 2001, инфрацрвена новембра 1998, а радио .маја 1996. {Видети 'ЧАана~е
на 1. страни.) доле-" Чандрина" сли~еа обје!Ста Q2345+007 А и В, nоетс~еи наз
вана "танzо ~евазара близанаца", ~еоја nо~еазује да они нису идентични, односно да
није у nuтаљу ефе~еат zравитацuоноz сочива . Сматра се да су, вероватно, nосле
дица судара двеју zала~есија, чије су то .масuвне црне pyne у центрu.ма . Удаљени
су 11 .мUАијарди светлосних zодuна . Тада су све zала~есије бUАе о~ео три nута .ме
ђусобно ближе неzо данас, na је и та~еав судар био вероватнији . (Видети 'ЧЈ\ана~е
на 1. страни.)
34. страна: rope - Ганu.мед у "nравој" боји . Снu.маtс је начиљен nрUАи~ео.м
npвoz nрелета "ГалUАеа", 26. 06. 1996. Мр~ео сиве nовршине су .мешавина стеља и
леда . Велиtса otcpyzлa област у zорљем левом уму се зове ГалUАео . Светле тачtсе
су траzовu новијих астероиднuх u tсо.метнuх удара са избаченu.м nотnовршинс~еu.м
ледо.м. Та.мније области су старuје и zyш1ie засејане tератерu.ма, а светлuје су
.млађе, · са pamu.м zеолошtсu.м nојавама ; (Видети 'ЧАана~е на 14. страни.) ,цоле

лево - " Аријана 4" на лансирној ра.мnи (видети 'ЧЈ\анаtс на 19. страни} . ,цоле
,цеско- "Аријана 4" у тренут~еу лансираља (вuдети члана~е на 19. страни}.
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ШАРЛ МЕСИЈЕ

(1730-1817)

М. Слово М на небеским картама: М42
у сазвежђу Ориона; М57, прстенаста маглина у
сазвежђу Л ире;
и Влашићи, М45; Нова кинеска звезда, супернова,

Ml:
ужарени облаци гаса, космичке бомбе, радиоизвори.
Ал-Суфи, небески соко! О, Сведевборг,
вавгалаксијска са.њалицо!

Овај овде је, међутим, довитљив, чист, неупадљив.
Пуки сиромах. У двадесет првој години доноси са
собом
у Париз један сu.мnатu-чан ру-коnис и ништа више.
Пет стотина франака годишље, уз то став и храна.
Делил му даје да прецрта љегов план Пекинга
и љегове скице Великог Зида.
Незналица. После своје прве комете претраживао је
небо
осамнаест месеци, узалудно: Халејеви прорачуни
беху ветачви (пертурбације због масе Јупитера).
Касније га је краљ назвао ласuцо.м -која ловu
"о .мете .

Једном је због своје жене изгубио читаву ноћ:
Лежала је на самрти . Плакао је због комете
коју је пропустио . Док је у Лондону стари Хершел
nио, оштрио и монтирао своје џиновске рефракторе,
дотле је он бдео уз уљану лампу, без икакве
теорије. Незналица.
Продорне очи, сат с клатном. Један мали квадравт,
један старомодни телескоп (седам прстију) . То
беше све.

Није спавао. Само је трагао .
Помрачеља, мрље ва сунцу.
Једне јесеље ноћи,
пре две стотине година,

примећује, недалеко од Зете Таури, слаб одсјај.
Комету која није била комета, зато што се вије
кретала.

Та појава, Млечви пут, сасвим га је збунила.
Гледао је,
бележио, ништа није схватао . Члан Royal Society-ja,
Академија Ст. Петерсбурга и Берлина, Стокхолма
напокон и Париза. К.љиговођа, преписивач. Како је
био слеп!

·

Под Љеговим прозором пролазе параде и процесије,
свадбе и погребве поворке . На Rue Saint-Jacques
галами историја. Курве се смешкају, о.цјекују
пуцљи,

тираде успламте и зачас се угасе: Врлина, терор и
срећа.

Слеп и глув. Перо шкрипи. Уља полако нестаје .
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Краљ коме су одрубили главу не недостаје му,
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и прилози који говоре о активности би
олошке секције. Да не би било забу

као ни пивари,

праље, пацоловци и банкари
које је равнодушно сечиво сасекло . Астрономи

не, прикази предаваља и описи путова

Лапласовог пријатеља . Тамница заудара на
мокраћу.

ма шта и научити.

Астрономски прикази, којих је ове
године

маље,

односе

пре него што су га одвели на губилиште . Затим, као
старац,

опет седи, без пара, без сна, непримећен,
костобољан,

У граду мрак . Страх, глад,
зеленаштво

и инфлација . Четврт сата мир, а онда опет шкрипаље
пера .

Catalogue des nebuleusses et des amas d'etoiles
que l'on decouvre parmi les etoiles fixes.

Тврдоглав,

нежан и безобзиран, као дете.

Само једно слово подсећа на љега . М
је био незналица. Два милиона светлосних година

Млечни пут нестаје, спорије него ми .
М31. Ако то смог дозвољава, ако не узмемо у
обзир
одсјај острва Менхетн, историју,

АСТРОНОМИЈА

небу,

наш часопис, из којег је неколико чла
нака такође тамо објављено .
Према
разговору

реси

2003 .)

POETS AND UNIVERSE
The author gives both his reasons for the opening of the column "Some Poetry" in our
review and attention on all issues of this column until now. Hans M~nus Enzensberger's
poems "Тусhо Brahe (1546- 1601)" and "Charles Messier (1730-1817)" are given too.
уводно слово написао сада покојни а
кадемик Никола Пантић, ове године се
читаоцима чланком "Геа - водена пла

1

страни је, одмах испод наслова, репро
дукција
уметничке визије
потпуног

помрачеља Сунца 15 . фебруара 1961.
године и текст (на енглеском језику)
којим се представља садржај :
"доб
родошли! Овде ће бити представљени
чланци и фотографије посвећени иза

ОСНОВАНО АСТРОНОМС:КО

ДРУШТВО У :КРАЉЕВУ

Астрономски ентузијаста из Краље
ва, Вера Плазинић, писмом нас је за
молила да обавестимо нашу астроном
ску јавност да је 19. јуна 2001 . и зва
нично регистровано Астрономско дру

штво "Краљево".
Друштво

се

опрема

литературом,

видео касетама, компакт дисковима,

а

строномским игрицама . У току је спре
маље астрономског календара за 2003.
годину,

а

планира

се

и

прављеље

ас

трономских сувенира .
У организаци
ји Друштва, новосадска сликарка Маја
Ердељанин је и у Краљеву приказала

свој "астрономски" рад . Одржано је и
астрономско песничко вече .

На сајту су следеће стране: Помра
чеља Сунца, Спектар помрачеља Суи-

недалеком Стублу 1 или на Гочу.

ких тела и појава",

кази различитих предаваља и извешта

тографија у датом

посете излетници на Видојевицу . Ту су

ВЕСТИ ИЗ НАШЕ ЗЕМЉЕ

1'------------__Ј

се лично користити. Слике са много
већом резолуцијом могу се добити уз
договорене услове . Више информаци
ја, коментаре, питаља и захтеве молим
упутите преко електронске поште . "

објављеним у А . Томић: "АСТРОФО

па и из Ђ а

намера

Амбиције су велике. Велики проб
лем члановима Друштва представља
недостатак телескопа; зато би били за
хвални сваком дародавцу .
Долази у
обзир и неисправан телескоп, који би
сами поправили. Дуго времена ми је
познато да је Вери Плазинић, председ
нику и иницијатору настанка Друштва,
животни сан набавка планетаријума са
малом опсерваторијом и друштвеним
простор иј ама.
За 8 . август 2003 . године планира
се одржаваље I астрономске колоније

кан Географског факултета у Београ
ду. Највећи део Годишљака чине при

-

љегова

Мu.л.ан НоваЈСовuћ

/ /www.homestead.com/astrotomic/

нета" обратио Стеван Станковић, де

воље вароши, коју су тако желели да

аутором,

Сунца, планетних прелаза испред Сун
ца и окултација планета и сјајних зве
зда Месецом, како би потпомогао ову
активност . Сајт је двојезичан, на срп
ском и на енглеском језику .

може се посетити сајт под називом А
СТРОФОТОГРАФИЈА . На насловној

браним темама практичне астрономије
и љиховој теоријској обради, заснова
но на астрофотографији као методи по
сматраља. Све фотографије објавље
не на сајту експониране су према пода
цима датим у . формулама изведеним и

са

је да објави све што је потребно ама
терима за фотографисаље помрачеља

Још један од чланова нашег Друш

Ханс Магнус Енценсбергер
Маузолеј
превео Златко Красни
Народна кљига, Београд, 1983.

ји са путоваља по Србији

тво више пута спомиље на љему, као и

тва појавио се на интернету својим сај
том. Од 21. марта 2001 . године, на ад

Андромеде.

Своју богату активност током 2002 .
године полетно Природњачко друштво
ГЕА из Вршца приказало је у свом но
вом годишњаку . Док је за 2001 . годину

ONLINE

чланови љегове екипе, приказан је у пу
ној лепоти боја и већ из тог разлога
топло препоручујемо да посетите овај

сајт . Он сигурно представља и наше
Друштво у лепом светлу јер се друш

САЈТ АЛЕ:КСАНДР А ТОМИЋА

између Мираха, Сираха и Шедира, у сазвежђу

ДРУГИ ГОДИШЊА:К
ПРИРОШЬАЧ:КОГ ДРУШТВА
ИЗ ВРШЦА

предаваља

АСТРОФОТОГР АФИЈА-

угледаћу га, мајушног, голим оком, на северном

НОВАИЗдАЊА

на

Милан Јелuочuћ

далеко од нас,

(Примљено јануара

се

Драгана Лазаревића: "Јупитер и ље
гови природни сателити" и "Истражи
ваља планете Венере космичким сонда
ма" и др Луке Поповића : "Планете о
ко других звезда" и на извештај Деја
на Максимовића: "Посматраље више
струке конјункције планета" .
Из кратких прилога на крају годи
шљака види се да су са Вршачких пла
нина посматрани Леониди - "У првих
пет минута виђено је око 80 метеора",
да је у току набавка телескопа Celestron СВ и да је из Вршца, 1999, љуби
тељ астрономије Живко Недић снимао
помрачено Сунце .

У ћелији му је овај израчунао путаљу комете,

de Cluny.

ца, Игре боја, Помрачеља Сунца - тео
рија, Популарни чланци, Personalia,
Ново на сајту.
Већи
број
успелих фотографија
помрачеља Сунца 11 . августа 1999, ко
је су снимили на Палићу А. Томић и

ља су дужи, обично на једној страници
"Васионског" формата, па се из љих и

су побегли . Само једног проналази, Бошара де Сарона,

у Hбtel
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ТОГРАФИЈА - фотографисаље небес

(1983). Свака фо
jpg формату може

"Краљево", у манастиру св.

Петка у
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Адреса Друштва је : 36 000 Краље
во, Хајдук Вељкова 15 . Телефон, од

носно факс , је

036/23-552 .
Мu.л.ан. Јеличић

1

Интересантно је да отац Стефан, је

ромонах у овом манастиру, сликар и ду

гогодишњи члан нашег Друштва, nлани
ра да манастир добије малу олсервато
рију.

ЈУГОСЛОВЕНСКИ ОДСЕК
ЕВРОАЗИЈСКОГ
АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА
Евроазијско

астрономско друштво

је настављач Свесавезног астl?ономско
геодетског друштва (ВАГО) бившег
Совјетског Савеза и има чланове у
свим бившим републикама СССР, ап:и
и

у

другим земљама,

а

седиште му Је

у Москви у ГАИШ-у (Државни астро

номски институт "Штернберг").
личну иницијативу,

На

неки наши астро

номи су nостали чланови овог Друш
тва, тако ду су почетком 2000 . годи

не чланови били Милан С . дими~ри
јевић, Лука Ч . Поповић, АнатолиЈ А .
Михајлов, Гојко Ћурашевић, Божидар
Д. Јовановић и Слободан Нинковић .
Те године, од 29. маја до З . јуна, одр
жана је у Москви заједничка конферен
ција Европског астрономског. друштва

(IX JENAM-2000) и ЕвроазиЈског аст
рономског друштва (Пета конференци
ја) . Омогућио сам да на њу пође се
дам сарадника Астрономске опсерв_а.то
рије у Београду, та:ко да су ~З: ~воЈ ог
ромној конференцији, на КОЈОЈ Је уче
ствовала око хиљаду људи, били Лука
Ч. Поповић, Еди Вон, Ненад Милова
новић, Наташа Станић, Драгана Тан
косић, Гојко Ћ):'раmевић и аутор овог
написа . На ЊОЈ су чланови Друштва

постали Драгана Танкосић, Еди Вон и
Наташа Станић.
Од 25. маја до 2. јуна 2002 . у М?
скви је одржана Шеста конференциЈа
Евроазијског астрон~мског друштва,
заједно са конференцијом "Међунаро_д
на сарадња у области астрономије :
Стаље и перспективе" . Имао сам част
да бу дем члан Научног комитета ове
конференције и да будем позван да на

љој одржим уводно преда,вање "Штар
ково ширеље у астрофизици: Примена
резултата Београдске школе и сарад
ља са бившим Совјетсю{м република
ма". На конференцији су, поред мене,
учествовали и Лука Ч . Поповић и А
натолиј А . Михајлов . Поред уводног

предаваља, заједно са Анатолијем А .
Михајловим представио сам рад "Ути
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принети нашој сарадњи са руским, и
уопште, астрономима источне Европе .

цај хемијонизационих и хемирекомби

Мu.л.ан С. Ди.митријевић

национих процеса на параме:rре плазме

ПРВИ АдНОС-ов ЛЕТЊИ

у нискотемпературским слоЈев':'ма зве

. АСТРОНОМСКИ СУСРЕТ

зданих атмосфера", написан заЈедно са
Дарком Јевремовићем, Љубинком М .
Игљатовићем и Петером Хаушилтом

Већ неколико година млађи члано

ви Астрономског друштва "Нови Сад"
(у даљем тексту АДНОС), предлажу

са Универзит~а
Џорџије у САД. Лука Ч. Попови~ Је
изложио рад "Активна галактичк~ Јез

(Peter

гра и

Hauschildt)

гравитациона микросочива

,

да

летљег

периода

органи

раду, презентовали своје радове, упоз
навали се са савременим. методама аст

рономских посматраља и слично .. Али,
први

у чланство М~одраг Дачић и Зорица
Uветковић, ЧИЈе сам молбе, биографи

овакав

сусрет

реализован Је

тек

у јуну 2002 . године, на тему: Уnот
реба веб 'IСа.мере nри сни.ма11Ју Месеца и

је и важније радове. представио скупу.
Аутор овог написа Је на заседаљу ску
па изабран за члана Председништва

nланета.

На иницијативу професора физике
Јарослава Грље и астрономских енту
зијаста из Бачког Петровца, у овом ме
сту].·е 21. јуна 2002. године одржан пр
ви
ДНОС-ов ЛАС. Били су присут
ни: Иван Витјук, Бојан Сич, Игор Са
марџија и Јарослав Францисти из Но
вога Сада, Золтан Гилих из Бачког
Градишта, Павел Кевенски, Јарослав
Грља и магистар Павел Бенка из Бач
ког Петровца .

астроном

ског друштва. Поред тога, предложио
сам и формираље Југословенског одсе

ка и на заседаљу ме је Скуп именова.о
за председника, а АнатолиЈа А . МихаЈ
лова за заменика председника. Једна
од одлука Конференције било је и ~ор
мирање Међународног биро.а у ЧИЈе с~
чланство изабрани АнатолиЈ А. МихаЈ 
лов

току

чланови размељивали СВОЈа искуства у

На овој конференцији примљени су

Евроазијског

у

РЕТ (у даљем тексту ЛА~), на коме би

са

коауторима Пр~драгом Јован?виће~,
Евенсиом Медизавиљом (Evencю Medlavilla)и Хосеом Муљозом (Јове Muiioz) .

(Правления)

се

зује ЛЕТЊИ АСТРОНОМСКИ СУС

и аутор овог написа .

Први део ЛАС одржан је од

Напоменуо бих и да је један од на
чина на које нам је Евроазијско астро

до

номско друштво помагало ових година

ља

20:15

у

просторијама

19:00

Гимназије

"Јан Колар": !!рофесор физике Ј . Гр

то што нам је омогућавало да се, као

одржао Је Једно

предаваље

на

те

му : Уnотреба веб ~еа.м~ре "Philips '!'о
Uсат .pro" у а.матерс!СОЈ астрон~.мизи -

институција, претплатимо на руске ас

nрва ис~еуства .

трономске часописе по изузетно повољ

ној цени, која важи само за његове ин
дивидуалне чланове. Свакако, оно ни
је хтело да се бави додатном админи
страцијом, паковањем, сл~љем и пош

Том приликом Је при

сутне упознао са техничким карактери

стикама ове камере, љеном употребом

у астрономији, својим првим иск.устви
ма у снимаљу астрономских обЈеката,
као и начином накнадне обраде "сиро
вог материјала" и добијаља квалитет

танским трошковима, па Је услов био
да се часописи преузимају у простори

јама Друштва на ГАИШ-у. Тако сам
са овога пута у Москву на Опсерват~;
рију донео "Астрономический журнал
за период јуни 2000 - април 2002 . ~
Писъма в Астрономический журнал

них

слика.

Други део ЛАС одржан је на опсер
ваторији "Баџа", коју су на перифери
ји Бачког Петровца самоиницијативно
направили,

пре

20

година, Павел Ке

венски и браћа Мирослав и Јарослав
Г рља . Ту је · П аве л Кевенски упознао
присутне са кратком историјом градње

и развојем ове мале опсерваторије, као
и посматраљима која су вршена на љој .

У првим вечерљим сатима, од 20 :30 до
присутни су имали прилику да

22:00,

посматрају Венеру и Месец кроз теле

скоп Celestron С-8, који је за ову при
лику на ЛАС донео Золтан Гилих . ~н
је том приликом презентовао и св~Је
резултате снимаља астрономских обје
ката дигиталном камером Epson . За

тим је на С-8 монтирана веб камера
и практично је приказан рад те камере
при снимаљу Месеца и Венере . ~осл~
вечере уз веома укусан пасуљ, КОЈИ су

специјално за ову прилику припремили
љубазни домаћини на челу са Павелом

Кевенским, присутни су имали прили
ку да снимају Месец веб камером кр<;>з
монтиране телескопе на опсерваториЈи

"Баџа" (Њутнов 200/1200 mm и Касе
гренов 250/3500 mm). Снимаља су вр
шена у примарним фокусима спомену

тих телескопа. У току ових практич
них демонстрација употребе веб каме
ре направљено је око 900 МЬ "сировог
материјала", од којег је накнадно нап
рављено неколико десетина врло успе

лих снимака детаља површине Месеца

(видети слику).
Први АДНОС-ов Летљи астроном

ски сусрет , под називом "ЛАС-1 Бач
ки Петровац 2002.", завршен је око по
ноћи, уз жељу свих учесника да се и
идуће године организује, у неком дру
гом војвођанском месту .
Јарослав Гр11Ја
Јарослав Францисти

~а период мај 2000 - април 2002. Же
лео бих овом приликом да изразим сво

ју захвалност пре~седнику Друштва
Николају Г. БочкаРЈову, Валентини М .
Чепуровој и ВеЈ?и Л. Штерм3:н, пошто
су АстрономскоЈ опсерваториЈи ом~гу
ћили да и за време наЈгорих санкциЈа и
највеће немаmтине прима без прекида
руске астрономске часописе .

Надам се да ће Југословенски од
сек Евроазијског астрономског друш
тва, који данас има десет чланова, до-

Детаљи Месечеве nовршине снимљени веб ~еа.меро.м nостављено.м на телес~еоn.

1
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АСТРОНОМСКО ДРУШТВО

дела, учинио је да љегови студенти А
лександар Ваљаревић и А. Симоновић,

ВИСИНСКА АСТРОНОМСКА

у потрази за телескопом, ступе у кон

"МАГЕЛАНОВ ОБЛАК" И

Астрономског

друштва

њем прокупачког

Магеланов облак " из Прокупља су се

астрономског друш

ди опсерваторија Друштва.

ним путничким аутомобилима .
За време боравка у Прокупљу до
маћини су показали телескоп, који се

налази на великој, али неограђеној те
раси стана у коме станује Александар
Симоновић, студент географије . Те
лескоп Њутновог типа 230/1800 (Сли
ка 1), Друштву је на коришћење дао
проф. др Жарко Мијајловић . Показа
ли су своје снимке небеских тела , сун
чаника (Слика 2), чланску карту и ло
го свога Друштва .

казао свом пријатељу проф .

др Сте

ву Шегану, астроному, који је одм~х
предложио да обиђу оближњи врх, КОЈИ

је "држала" Војска Југославије. Тако
је изабрана Видовача за место опсер

ваторије .

Ускоро је у Прокупљу одр

жан састанак са представницима ВЈ :

ске астрономске станице, али и да се

Шеган и Ж.
Мијајловић су, крајем
2001, предложили др Милану Димит

АСТРОНОМСКО-ПОЕТСКО
ВЕЧЕ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ

Касније се сазнало да је та планина,
година раније, после опсежних те
астроклиматских

истражива

ња сарадника Астрономске опсервато

рије, била изабрана за место Висин

од ње одустало због потреба ЈНА . У
видевши значај наведене локације, С .

ријевићу, директору Астрономске оп

серваторије у Београду, да заједно са
Астрономском опсерваторијом, као бу
дућим титуларом Станице , _ крену у ак

цију .

На предлог Ж .

МиЈаЈловића и

С . Шегана основана је међуинститут
ска Комисија за изградљу Астроном
ске станице у коју су ушли: Астроном

ска опсерваторија (представник др Зо

ран Кнежевић), Математички факул

тет у Београду (проф . др С . Шеган) ,
Природно-математички

факултет

из

Ниша (проф . др Душан Ћирић, мате
матичар, један од оснивача "Магела
новог облака") и Општина Прокупље
(Миливоје Јоксић, председник Изврш
ног одбора) . На чело ове Комисије,
која координира

Прокупљу много је урадио, преко сво

јих студената географије Приштинског

др Милутин Т~

дић. Сарајлија Тадић, познат по наЈ
јачем курсу Математичке географије
код нас,

рад заинтересованих

страна, постављен је Ж.

у

посебно њеног астрономског

Слика 2 : Сун-чанu сат на Со~~:олс~~:ом.
дом.у у Про~~:уnљу је рођен no нацртuм.а
nроф . др Мu.л.утuна Taдu1ia. Поред сун
-чанu~~:а су Але~~:сандар Сuм.оновuћ (лево) u Але~~:сандар Ваљаревu1i {десно) .
На крају поменимо добре домаћине :
Београђане др Ж .
Мијајловића (ро
дом Прокупчанина) и др Александра
Јовановића - Аљошу, потпредседнике
Друштва, А . Ваљаревића и А . Симо
новића, Владу Стевановића и Бору
Зечевића .

20

Слика 1: Телес~~:оn 230/1800.

ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА

Избор Је

пао на село Бели Камен.
Проф . др Ж. Мијајловић, матема
тичар, је то место августа 2001 . по

ренских

универзитета, проф.

Јасм.uна Мu.л.осављевu1i

купља , на којима би могла да се изгр~

и превозници дела посетилаца сопстве

анимираљу

Ово астро-вече је, надамо се, нате
рало људе да отворе своје умове и да
погледају свет с друге стране ...

шли неколико локација у околини Про

посете Прокупљу и Видојевици, водичи

астрономском

Поруке песама, прожете при

присутних.

Ж . Мијајловић , А . Ваљаревић и А .
Симоновић су током 2000. и 2001 . оби

Били су суорганизатори њихове

сијама.

гушеним светлом, музиком и колажима

пројектованим на зид видео бимом, во
диле су посетиоце кроз међугалактич
ке просторе . Тишину на хоризонту до
гађаја повремено је нарушавао аплауз

подизаље Висинске станице Астроном
ске опсерваторије у Београду. Наиме ,

да , који су 20. октобра 2092. посети~и
место будуће опсерваторије на Видоје

На

служити њиховим потребама .

тва и покрену ло је нови талас везан за

~ного заузели око гостију из Београ
вици .

надају, јер ће у оквиру Станице један

· павиљон

такт са Ж . Мијајловићем .
Ово познанство уродило је оснива

СТАНИЦА
Чланови
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Мијајловић .

МUАан Jeлu-чu1i

У суботу 2. новембра 2002, са по
четком у 17:00, одржано је астроном
ско-песничко вече у Владичином Хану,
а

у

оквиру

љега

предаваље

на

тему :

"Колико има планета у Сунчевом си
стему? ". На то питаље одговарали су
Јасмина Милосављевић и Александар
Оташевић, чланови Астрономског дру
штва "Руђер Бошковић".
У првом делу предаваља, Јасмина
је упознавала посетиоце са основним о

собинама планета и сателита Сунчевог
система . У другом делу, Александар
је говорио о астероидима и кометама
и Плутону и љему сличним објектима .
Једночасовно предавање је било про
праћено адекватним слајдовима, док је
крај био резервисан за питања присут
них посетилаца.

БРЗИ КУРС
АСТРОФОТОГРАФИЈЕ

У јуну месецу 2002 (14, 15. и 21),
на Народној опсерваторији је одржан
Bp3U ~~:урс acmpoфomozpaфuje. Предава
ља је држао наш познати стручљак за
ову област и писац књиге "Астрофото
графија- фотографисање небеских те
ла и појава" Александар Томић , бив
ши управник Народне опсерваторије и
Планетаријума .
Сарадницима Народне опсервато
рије и Планетаријума одржао је три
предаваља .
Прво предаваље било је
посвећено основним параметрима ка
мере, објеката, као и атмосферским у
тицајима. На следећем предавању го
ворио је о телескопу као камери и те
хници рада на астрофотографији у .а
матерској астрономији. Завршни дан
"курса" био је посвећен пракси - по
ред телескопа.

Рецимо на крају да су сви полазни
ци курса добили материјал неопходан
за елементаран астрофотографски рад.
Мu.л.анНова~~:овu1i

ЕЛЕКТРОНСКА МУЗИКА У
ПЛАНЕТАРИЈУМУ

Група Alone in Heaven (Сам у ра
ју), која има само једног члана, Нико
лу Витковића, академског сликара, о
држала је у петак 13. децембра 2002.
концерт у Планетаријуму . Била је то,
уствари,

љегова

четрдесетоминутна

мултимедијална, али , пре свега, музи
чка представа . Одржана је "поводом
важног научног открића"

.

У наставку вечери, магистар аст
рофизике Наташа Станић, одржала је
промоцију своје нове збирке песама,
под насловом : "На хоризонту догађа
ја". Љубитељима поезије, Наташа је

љења . Сала је била препуна јер је сво
је учинила групица Cold Тrinity (Хла

друштва

покушала да .Цочара оно шта је дожи

дно Тројства) преко "Радио Хаоса" и

"Магеланов облак" се, такође, много

вела на свом путу ка звездама и галак-

лепих позивница.

Велики задатак

-

добијаље средстава

од Министарства за науку, технологи

је и развој Србије за изградљу I фазе
Станице, Комисија је успешно оствари
ла.

Чланови

Астрономског

Ово чудно собитије , везано за НФ
причу, започело је са

40

минута закаш
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се говори у Библији, заиста десио пре
неких 7000 година .

Најпре један лични детаљ : ако бу
дете имали прилику да посетите Ар
хеолошки музеј у Варни, у Бугарској
(на Uрном мору), приметићете да има
много археолошких налаза са преисто

ријских локалитета који су под водом.
Пашће Вам у очи и то да се ти локали

тети углавном налазе у близини данаш

љег ушћа Дунава у llpнo море. Поми
љем овај

Матриархетиnови (овал, ро.м.б и јаје)
су најснажнији сu.м.боли у раду

Alone in

Heaven.

вића" (Ђорђа), који се отиснуо без по
у

васи ону,

са

озбиљних истраживаља из области ге

намером

да ус

Зна се да је вода данашљег Uрног
мора много маље слана од воде Меди
терана. Сматра се да је llpнo море "не
када" било језеро, које се из недовољ

постави везу са "овалом" - мистичним
ентитетом. Uиљ је био да се преко е
лектронских звукова, који су управља
ли "хипносинтом" (хипнотички синти
сајзер односно планетаријумски про

но јасних разлога спојило са Медите
раном. Приближно се зна да се спаја

ца

љу овог процеса . Приближно

јектор ~, подстакне интуиција слушала
за

успостављаље

мета-менталног

контакта са професором Станојевићем .
Било

музике

-

је

ту

космичке

електронске

користио је четири синтисај

зера, цртаља на табли, певаља, порука
на енглеском језику, а и текстуалног
одговора Професора о природи овала

кроз пројекцију

1.

то што се потпуно уклапа у резултате

ологије мора.

Разлог "нашег хитног састанка" је
"херојски подвиг професора Станоје
вратка

археолошки детаљ зато што

љега можете да запазите сами, а и за

23

слајда . Импровиза

ција је била стално присутна.

Све је

пратило непрестано кретаље чудесног

звезданог неба, углавном у неприродну
страну. Небеским командама управљао

је Александар Оташевић, предавач у
Планетаријуму .
Николин наступ завршио је нуме
ром "Звезде" , коју је написао инспири
сан посетом Планетаријуму "тачно пре

10

година", и бурним аплаузом публи

ље одиграло при крају последљег ле
деног доба.
У последљих 4-5 година прикупље
ни су нови докази о могућем објашље

9000

го

дина пре наше ере, услед промена. кли

ме, владала је јака суша. Ниво река
је опао и , отприлике 7500 година п.н . е,
ниво Дунава, а тиме и језера у које је
утицао, био је око 120 метара нижи не
го данас . Границу језера и Медитера
на представљао је у оно доба Босфор
ски мореуз. Под дејством разлике при
тисака морска вода је срушила копнену
границу између мора и језера и продр
ла у језеро. То је, наравно, довело до
подизаља нивоа воде 15-20 центимета
ра на дан. Ако узмете у обзир да се

МUАан Јми-чић

НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ
МОГУЋЕ ОВЈАШЊЕЊЕ
ПР АИСТОРИЈСКОГ ПОТОПА

природна катастрофа протумачена као

Нађене

ног доба, а у близини су пронађени и

да су се оне дешавале у веома давној

комади посуђа, старости процељене на
око 7500 година . Истраживаља се нас
тављају .

и

и

геолошких

истраживаља

није апсолутно сигурно, има све више

индикација да се потоп, као онај о коме

Према :

La Recherche,

јул-август

2002.
в. ч.

магнетно поље. Оно убрзава јоне који
у том пољу постоје (а махом потичу са
Сунца), те они ударају у површину Ев
ропе, богату воденим ледом и делом га
избијају и разграђују. Избачени неут
рални атоми образују дуж путаље Ев
ропе облак крофнастог облика, чија се
маса процељује на 60 000 тона.

них тела, која деле путаљу (додуше не
стабилну, тзв. потковичасту) око Сун
ца са Земљом. То су астероиди 1998
UP 1, 2000 РН 5 и 3753 Kruinva.
Али једино новооткривени 2002 АА

29

има довољно сложену путаљу да га

сваких

пар

хиљада година претвори у

Земљин природни сателит. Година 550,
2600, као и 3880. он ће прићи довољно
близу Земљи да бу де заробљен љеном
гравитацијом за наредних

50

година .

Потом ће га Сунце поново приграби
ти на наредних пар хиљадугодишта . У
овој игри мачке и миша 2002 АА 29 не
ће никада постати трајни сателит Зем

ље.

Овај "камен" неправилног облика

и пречника 100 метара ће наставити да
се креће на удаљености не маљој од 5,7
милиона километара од нас .

Његово

откриће је додатни

под

стрек потрази за овим телима у бли

зини Земље.

Према:

На снu.м.~у се види обла~ у виду две
~Срајље мрље. Из ума снu.м.аља ту је аб
ла~ најzушћи. Мрља у средини је Јуnитер.

"Планетарне магнетосфере светлу
цају зрачељем неутралних атома, сли
чно светљељу усијаног гвожђа, а ко
је се може снимити . до сада ниједан
уређај није забележио такво зрачеље
ван Земљине магнетосфере . Детекто
ваље овог зрачеља чини видљивом тро

дИмензионалну

структуру

планетарне

околине, која је све до скора била не
видљива

за

даљинске

технике

ља", рекао је Вери Мок

снима

(Barry Mauk),

један од водећих научника тима који је

извршио откриће .

www.bbc.com/news
МUАан Мuљушевић

ОТКРИЋЕ НОВОГ ОБЛАКА
ОКО ЈУПИТЕР А

планете .

фосили језерских животиља .

су открили још један облак, који поти
че са суседне Европе. За љегово пос
тојаље одговорно је моћно Јупитерово

тер има око 1200 до сада откривених
тзв. Тројанаца, а Марс осам . У скори
је време откривено је и неколико слич

писаног спајаља, дакле под површином
данашљег llрног мора, откривени су

На пример, от

ше планете, склони смо да помислимо

говоре управо супротно. Иако још увек

оца . Ово још увек неименова.но небеско
тело је астероид који се налази у тзв .
коорбиталној путаљи са Земљом .
Од раније је било познато да неке
планете "поседују" астероиде који де
ле са љима путаљу око Сунца. Јупи

близини ушћа Дунава из доба пре о

прилог ове хипотезе.

кривена је "стара" клисура Дунава. У

су и добро очуване пешчане дине из о

олошких

добије и свог другог природног прати

Користећи податке прикупљене ле
телицом "Касини" током љеног преле
та Јупитера 2001. године, научници у
Лабораторији за примељену физику на
универзитету Џон Хопкинс су открили

Савременим истражива.чким мето
дама прикупљено је много доказа у

Када се помену промене рељефа на

прошлости. Међутим, резултати архе

Оно што су научници дуго времена
сматрали могућим, током 2002. године
је и потврђено . Земља бар повремено

с:ве ово дешавало у неолиту, дакле ка

да су љу ди тек почиљали да заснивају
сталне насеобине, јасно је да. је оваква
доказ Божа.нског беса .

ке.

ОТКРИВЕН ЗЕМЉИН
КВАЗИСАТЕЛИТ

облак (то рус) неутралног гаса око ове

Он је додао:

"Ма

са овог облака показује да постојано
зрачеље које Европа прима има много
озбиљније последице него што су науч
ници раније мислили."

Према:

www.jpl.nasa.gov/news
Милан Мuљушевић

ТРИ НОВА НЕПТУНОВА
САТЕЛИТА
Тим астронома, предвођен Метјуом
Холманом (Харвард-Смитсонов центар
за астрофизику, САд) и Џ. Џ. Каве
ларсом (Национални истраживачки са
вет Канаде), открио је три нова Непту
нова сателита. Пре овог открића било

Од прелета "Војаџера", из раних о
самдесетих, било је познато да Јупитер
поседује облак од сумпора и кисеоника,
који је настао вулканским ерупцијама
на месецу Ији и који се простире дуж

је познато осам пратилаца овог планет
ског џина. Интересантно је да се у ти

љене путаље.

му откривача помиље човек нашег пре

Али, користећи сасвим нови уређај
на "Касинију" · - камеру за снимаље
зрачеља

неутралних

атома,

научници

зимена- ден Милисављевић, студент
.Мек Мастер универзитета у Хемилто

ну (Канада) .
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Нова три месеца су nрвооткривени

сателити после проласка "Војаџера 2"
nоред Нептуна

1989.

1

и nрвооткривени

телескопом са Земље· nосле 1949. 2 го
дине .

Откриће сателита је било nрави и
зазов јер су имали 25 . nривидну зве

здану величину.
Коришћени су чет
ворометарски Бланко телескоп Интер
америчке опсерваторије на Серо Толо
лоу, у Чилеу, и 3,6 метарски Канадско
француско-хавајски телескоп на Хава
јима . Пречници сателита процељују се
на

30- 40

километара.

Према : spaceflightnow.coт/news/n0301/
Мuлан Јеличић
1

ти:

Том приликом су откривени сатели
Протеа, Лариса , Галатеа, Лесnина,

Таласа и Најада .
2

Први Нептунов сателит, Тритон, от

крио је енглески астроном Вилијам Ла
сел (1799- 1880) 1846.
године .
Други ,
Нереиду, открио је 1949. године холанд
ско- ам е рички астроном Џерард Кајпер

(1905- 1973) .
УСКОРО СУПЕРНОВА?
Један међународни тим астронома
је, користећи нарочити ешел спектро
граф, постављен ва телескоп Вилијам

Хершел

(4,2 m)

ва Канарским острви

ваво . За свега неколико месеци фото
сферска темnература ове звезде је о

nала са

7000

К на чак

К. У то

4000

време спектар је nоказао да се спољни

слој звезде, масе од

10 % масе Сунца,

nод дејством у дарног таласа из унут

рашљости одваја од звезде. То је нај
већа до сада забележена количина ма
теријала избаченог nриликом једне е
рупције на некој звезди . У дар ни талас

се ствара када брзина објекта (у овом
случају гаса у унутрашљости звезде)

у некој средини надмаши брзину звука
у тој средини . Код р Cas брзина га
са је била четири nута већа од брзине
звука . На основу ранијих nосматраља
утврђено је да је ова звезда и 1893 . и
око 1945. године nрошла кроз сличне
догађаје . Изгледа да она сваких педе
сетак година доживљава по један знат
нији губитак масе . Од лета 2000 . до
данас, спољашљи слојеви звезде се кон
трахују, баш онако као и nред еруnцију
2000 . Верује се зато да сада следи е
рупција можда и јача од те.
Ови догађаји најављују врло ско
рашљу експлозију р Cas - суnернову,
можда већ и за нашег живота. На о
во наводи износ изгубљеног материја

ла по еруnцији (10 % масе Сунца) и у
честаност еруnција (једна на сваких 50
година) то значи да звезда за
10 000 година изгуби 20 Сунчевих маса

ма, открио до сада најозбиљнијег кан
дидата за скорашљу појаву супернове .

гаса (уколико уопште има толико гаса

То је звезда р

зи на растојаљу од 10 000 светлосних
година , највероватније је да је до ста
дијума суnернове већ и дошло , али ин
формација о томе још није стигла до

Cas.

Ради се о тзв . жу

том хиnерџину , који се налази на рас
тојаљу од 10 000 светлосних година од
нас, тако да је то једна од најудаљени
јих звезда видивих голим оком .
}.Кути хиnерџинови су веома ретка

на расnолагаљу).

Како се р

Cas

нала

нас .

Док посматрате р

Cas,

посматрате

врста звезда - познато их је свега се
дам у Галаксији . Фотосферска темnе
ратура им се креће у распону 35007000 К и, због изузетно великих димен
зија, имају nосебно изражену луминоз
ност. Веома су нестабилни и темпера

нешто што вероватно више не nостоји.
Ако нас срећа nослужи ускоро ћемо на

тура им се скоро nравилно меља у ин

рупу.

тервалу од неколико стотина Келвина .
Налазе се у фази еволуције која неnо
средно претходи ексnлозији у виду су

Дакле , nосматрајте р
можете!

пернове .

Међутим, оно што се лета

2000 .

де-

месту

ове

звезде видети

раскошну

су

пернову, која ће и сама временом иш
чезнути, а за собом оставити оку не
видљиву

Према :

неутронску

звезду

или

Cas

црну

док још

http://www. ing. iac . es/PR/pтess/
ing12003 . htтl

сило са р Cas било је сасвим неочекиАле~есандар Оташевuћ
111 страна корица: Дете~етор неутрина Cynep Ка.мио~еанде. Поz.л.ед на уну
траш11>и зuд са 9000 фото.мултиnли~еатора и врх (видети "ЏЏана~е на 1. страни} .
IV стР-ана корица: "Аријана З" nрuли~ео.м лансира11>а у Кос.мич~ео.м центру
у Куруу (Францус~еа Гијана) . Кос.мич~еи центар је у близuни е~еватора, ~еа~ео би у
стартну брзuну ра~еете ушла и брзuна ротације Земље, ~еоја је највећа уnраво на
е~еваmору. Зато се ра~еета лансира у смеру обрта11>а Земље, тј. ~еа исто~еу. Ти.ме
се .моzу nостићи уштеде у zориву, с.ма11>ити стартна .маса ра~еете, nовећати 11>ена
носивост итд. Члана~е о ра~еети " Аријана" доносимо на 19. страни овоz броја.
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Делимично йомрачење Сунца йосматрано

2003.
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.
04h ОО"' zss; 04h 03m 04s; 04h 05m 40S; 04h 07'" 09".
Снимљена телескойом ТАЛ-200к; филм: Fuji Superia
·
Extfa 100; сншtио: Владимир Ненезић.
надесно) у светском времену:
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· У среду, 27. августа 2003, у 11h51m по нашем летљем времену, планета Марс
73 000 година. ПриблИжиће нам се
на свега 0 ,372719 астрономских јединица или 55 760 000 километара . Сутрадан у
20h Марс ће бити у опозицији са Сунцем, како би астрономи рекли, и то великој.
ће бити најближа Земљи за последљих скоро

Велико приближаваље Марса Земљи учинило је да се астрономи широм света,
а нарочито љубитељи астрономије, више позабаве црвеном планетом - пре свега
припремајући се за љено посматраље .
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Општи подаци о Марсу и Земљи
Планета Марс је по пречнику скоро два пута мања од Земље . Око своје осе се
обрне за нешто више од једног дана . Нагиб Марсове осе је такође сличан нагибу
Земљине . Како је љегова година скоро два пута дужа од Земљине и годишња доба
су на њему два пута дужа.

Како се у овом чланку стално говори о односу наше планете са Марсом и како
ће се о љима причати све више, ево основних података о њиховим путаН.ама око
Сунца и њиховој природи .

Табела 1: Еле.мехти орбита u фu31.Lч1Се 1Capa1Cmepucтu~ee Зе.мље u Марса 1 .
Елемент орбите

УРЕЂИВАЧКИ ОдБОР

Милан ВУ.тiЕТИЋ др Миодраг ДАЧИЋ, др Милан С . дИМИТРИЈЕВИЋ (главни и

одговорни уредни~), Милан ЈЕЛИЧИЋ, проф. др Божидар ЈОВАНОВИЋ, Татјана

МИЛОВАНОВ, проф . др Јелена МИЛОГРАдОВ-ТУРИН, др Слободан НИНКО
ВИЋ, Александар ОТАШЕВИЋ, Горан ПАВИЧИЋ, Наташа ПЕТРОВИЋ, др Лука
Ч. ПОПОВИЋ, Александар ТОМИЋ (помоћник уредника), др Зорица UВЕТКОВИЋ ,
др Владан ЧЕЛЕБОНОВИЋ

ВАСИОНА часопис за астрономију, излази у 5 бројева годишње . Издаје Астроном' "Р уђе р Бошковић «. Спонзор фото-лито припреме "BS р rocesor u . А дреса
с ко друштво
уредништва и администрације: 11 000 Београд, Горњи град 16, Калемегдан, тел .
011/3283-745, e-mail: adrb@verat .net, URL: http:/ fwww .astrorb.org.yu . Рукоnиси се не

враћају. Годишња nретплата за 2003. годину износи 350 дин, за иностранство 10
евра. Uена појединог броја је 105 дин, а двоброја 210 дин . ~а иностранство 2,
односно 4 евра. Претплату слати у корист жиро-рачуна броЈ 205-29948-66 .
ВАСИОНА бр. 2003/3, година LI, књига

XII,

стр. 45-88, штамnано јула 2003 .

Земља

-

у астрономским јединицама
у милионима километара

у тропским годинама

-у данима

Средља брзина

[km/s]

Средља угловна брзина

[0 /дан]

Сидерички период ротације

[h

m

ово издање је ослобођено пореза на промет,

Компјутерска обрада текста : Н . Станић, Г. Павичић и А. Оташевић
Штамnа: Удружење "Наука и друштво" Србије, Божидара Аџије 11, Београд

•Ј

Ексцентрицитет

Нагиб орбите

[0 ]

Дужина узлазног чвора [ ]
и љегова годишња промена[']
0

Средља дужина за почетну епоху

12. IX 2001,

1,000 01
149,6

1,523 63
227,9

1,000 04
365,26
29,8

1,880 78
686,94
24,1
779,91
0,524 062
24 37 22,6
0,09344
1,850
49,561
+0,46
335,997
+1,10
192,2291

Синодички период

број

од

Марс

Сидеричка револуЦија:

-

На основу мишљена Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије,
као публикација од посебног интереса за науку.

·

Велика полуоса (средље раст . од Сунца) :

Дужина перихела [ ]
и љегова годишња промена

413-Q0-1336/2001-01

2003.

Милах Јеличић
Народна опсерваторија, Београд

Mars 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

· 0\ga Atanackovic-Vukmanovic:

Уnутство за
у оnозuцији

Наши у ихострахству . ............

Jeliёic: The Great Opposition of

Milan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Новости и белеш~ее

523.23

CONTENTS

САДРЖАЈ

0

[']
[0 ]

0,985 593
23 56 04
0,01672
0,0002
173,7
102,834
+1,03
110,5560

1
'
Елементи орбита. дати су за. 0,0 јануар 2001. године. Периоди су у данима дужине
86 400 секунди SI . Подаци за. Земљу односе се на барИцента.р система. Земља-Месец .
Према : Astronomical Almanac for 2001, Observers Handbook 2001 и Астроно.мuчес"uй ~еа
лендарь - nостојанна.н часть, 1981 .
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Масе (без пратилаца) :

1 :

- маса према маси Сунца
- у масама Земље
Средњи екваторски пречник:

- у километрима
- у средљим екват. пречницима Земље
Запремина (у запреминама Земље)

Средља густина [g/cm

)

Спљоштеност (динамичка)

Нагиб екватора према орбити [

0
]

Геометријски .албедо

О,З67

од -8З до

бити

Погрешно је, такође, мишљење да је небеско тело у оnозицији са Сунцем нај

ближе Земљи . Оно је тада само у равни која пролази кроз ова три тела - не налазе

се на nравој линији јер се равни кретања небеског тела и Земље не поклапају . Због
елиптичности путаља, овде пре свега Марса, најкраће растојаље може да наступи
и по неколико дана пре или после опозиције .

1:190,5
25,19
5,0
+52

55 милиона километара - због вековних промена
( "дисања") наведене вредности за љихове у даље ности од Сунца тада ће
сасвим другачије .
·
·

путаља

З,94

2З,44

11,2

0

перихела растојање неће бити

6794
0 ,5326
0,150

12 75б,З
1,000
1,000
5,515
1:298 ,257

космичка брзина [km/s]
Температура на површини тла [ С)

11

лаганог и сличног по вредности nомерања перихела ових путања (видети табелу
1) и то у истом смеру . А и када дође до поклаnаља Земљиног афела и Марсовог

1 : З 098 7Hi
0,107 45
6,419 1 . 10 26

900,5

5,974 2 . 10 27

-у грамима

3

ЗЗ2

1

47

варира између 147 и 152 , а Марса се креће у интервалу од 207 до 249 милиона
километара, излази да би у том положају Марс био удаљен 55 милиона кило
метара од Земље . Овакву конфигурацију је готово немогуће дочекати , због веома

Марс

Земља

Физич:ка :кара:ктеристи:ка

ВАСИОНА LI 200З, З--------------------

Марсове опозиције између прошле и ового,цишље вели:ке опозиције
Опозиције се дешавају сваке 2 године 49 дана и 2З сата (780 дана) јер је то
синодички обилазак (година) Марса . Значи, у години у којој се дешава опозиција

ОД - 12З ДО -1З

Марса, љен датум је померен за

0,150

50

дана касније у односу на годину претходне

опозиције . То може да се види из датума две узастопне опозиције; например, две
последље су се десиле 24. априла 1999. и 1З . јуна 2001 . . C(l. Слике 2 и из Табеле 2

Шта је то опозиција 2 ?

(колона З) види се да се лонгитуде 3 Марса у време његових узастоnних опозиција
стално увећавају, као и датуми (колона

Марс (опозиција)

Познато је да се планете крећу раз

2),

како је већ речено.

Табела 2: Преzлед Марсовuх onomцuja са Сун.це.м u 11>еzова н.ајвећа npuб.t~uжaвa11>a
Земљи u3.међу 1986. u 2007.. zодuн.е.

личитим брзинама око Сунца.
Оне
ближе, изложеније већој привлачној
сили Сунца, крећу се брже ОД у даље

нијих . Када унутрашље планете (Мер
кур и Венера) у свом кретаљу око Сун

Год.

ца сустигну Земљу, односно када се на

ђу приближно на линији Сунце-Земља,
за љих кажемо да су у конјункцији са
Сунцем . Конјункција може бити гор
ља, када се, гледано са Земље, ове пла
нете налазе иза Сунца и доња, када су

1,5

испред љега .

И код спољашњих планета (Марс и
др.), када се нађу на линији Сунце-Зе

мља , разликујемо два случаја : опози
цију , када је спољна планета најближа

Земљи и конјункцију, када је од ље нај

удаљенија (гледано са Земље налази се

иза Сунца) .
Да закључимо -када је за нас Марс
у опозицији са Сунцем, за Марсовце
(којих још нема) Земља је у истом тре

нутку у дољој конјункцији са Сунцем .

Марс (ковјункција)
Слика

1:

Кон.фuzурац uje 11Јiан.ета .

Ш та је то вели:ка опозиција?

У поређељу са Земљином путаљом око Сунца Марсова: је знатно елиптичнија .
Када је најближи Сунцу, у перихелу, Марсово растоЈаље Је 206,60 милиона километара, док се у афелу удаљава на 249,2З милиона километара.
.
Када се Земља у свом годиmњем кретаљу нађе између Су!fца и Марса КОЈ"!

је у близини перихела своје путање, онда говоримо о веЈIИI(ОЈ или перихелвоЈ
опозицији Марса.

Исто се односи и на било коју другу сnољашљу nланету или тел?. Ако се

у време оnозиције, Јуnитер например, налази у близини nерихела своје nутаље,
говоримо о великој опозицији Јупитера.
.
.
.

Погрешно је мишљеље да је у време велике опозициЈе, када Је Марс наЈближи
Сунцу, Земља у близини афела своје nутаље. Како удаљеност Зем'ље од Сунца
2 Oppositio - лат . стајање насупрот. Положај је тако назван јер се тело налази на
супротној страни од Сунца гледано са Земље. Стража дефиниција каже да се ова три

тела тада налазе у истој равни, или да су хелиоцентричне лонгитуде Земље и Марса

исте (видети фусноту 3). Истовремено се геоцентричне лонгитуде Сунца и Марса
~ђo:ll""... v";" -:а~ 1~n°

1

Датум

опозиције

1986
1988
1990
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007

10. 07.
28. 09.
27. 11.
07. 01.
12. 02.
17. 03.
24. 04.
13. 06.
28. 08.
07. 11.
24. 12.

Хелиоцент.
лонгитуда

Најмање растојање од Земље

Деклинација
[о

[о]

1]

-27°44'
-2°07'
+22°38'
+26°16'
+18°10'
+ 4°40'
-11°37'
-26°30'
-15°49'
+15°54'
+26°46'

288°
50
65°
108°
143°
177°
214°
263°
335°
45°
93°

х 10

6

Датум

[АЈ]

16. 07.
22. 09.
20. 11 .
03. 01.
11. 02.
20. 03.
01. 05.
21. 06.
27. 08.
30. 10.
18. 12.

0.40357
0.39315
0.51692
0.62609
0.67569
0.65938
0.57846
0.45017
0.37272
0.46406
0.58935

[km]
60
59
77
94
101
99
87
67
56
69
88

Пречник
[

11 ]

23.19
23.81
18.11
14.95
13.85
14.20
16.18
20.79
25.11
20.17
15.88

1
У току једне синодичке револуције Марса Земља обиђе Сунце два пута и nређе

још око 49°, или у данима 780d = 2 · З65d + 50d . За то време Марс направи један
обил азак и 49° (из Таблице 1 је: 780d
З65d + З22d + 9Зd; 9З . 0°,524{no дану)

=

= 49 0 ) .

Када се две узаст?п~е опозиције десе н~ ~~ичним растојаљима Марса од пери

хела,_ велика опозиција Је наравно она у КОЈОЈ Је Марс ближи перихелу . Наnример,
10. Јула 1986. привидни пречник Марса је био 2З" ,19, а 28. септембра 1988.
2З" ,81. Према томе велика опозиција је била 1988.
з

х

.

.

елиоцентрична лонгитуда Је угаоно растојање по еклиптици између тачке про-

лећне равнодневице (/'тачке) и планете, посматраних из Сунчевог средишта. Мери

се у директном смеру и има вредности од

0°

до

360° .

·r
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Велике опозиције Марса дешавају се сваких 15 и 17 година . У ХХ веку десиле
су се : 24. септембра 1909, 22 . августа 1924, 2З . јула 1939, 8. септембра 1956,

10 .

августа

1971.

и

28.

септембра

.

1988.

1
';7"
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Гледано хиљадама година у будућност Марс ће се у време перихелних опози
ција још више приближавати Земљи . Ово лагано "побољшање" последица је врло
малих, тзв . секуларних, промена орбита Марса и Земље, условљених међусобним
гравитационим дејством планета . Наиме, Марсова путаља је временом све елип
тичнија, доk је Земљина све заокруженија . Наравно да ће доћи и време данас
далеке будућности када ће се ови процеси одвијати у супротном смеру .

Табела

3:

Промене орбuталнuх елемената Марсове nутаље од
zодuне.

Го,IЏ!Иа

Најмаље

Енсцен

геоцент.

трицитет

0,375
0,374
0,372
0,370
0,368

о.

+2000 .
+4000 .
+6000 .
1
1

68
З9

67
54
28

0,089
0,090
0,093
0,095
0,096

67
62
40
18
88

Поред тога, обе планетарне елип

1

се се обрћу у својим равнима (проме
на лонгитуде перихела). Ово обртаље

1
1

1

великих оса планетарних путаља у ди

~

~~ Сунце

2001

1
1
1
1
1
1
1
1

ректном смеру ( обртање осе Марсове
путаље је нешто веће - видети Табелу
1) довешће једног дана до супер велике
опозиције, када ће се на једној линији
са Сунцем наћи Марс у максималном
перихелу и Земља у нај у даљенијем а
фелу своје путање . Из Табеле 4 види
се да се мења и нагиб Марсове путање,

Марс

.

Лонгиту,ца
перихела
[о ')

Перихелно
растојаље
[АЈ)

1 54
1 52

262
299
336
. 12
49

1,3870
1,3842
1,3814
1,3787
1,3761

2:

Положајu Земље

u

Марса у време Марсовuх onomцuja од

1980. до 2003.

zодuне. Велu1<:а оса Марсове nута11>е nредстављена је лuнuјом АП {афел-nерuхел) .
Тач1<:ама У u С означенu су y3Jia3Нu u сuлазнu чвор Марсове nута11>е. Стрелuца
усмерена на zope nо1<:азује на 'У тач1<:у. За време афелне onomцuje фебруара 1980.
zодuне Марс је бuо удаљен од Земље 101 мuлuон f':uлoмemapa, до1<: ће за време
nерuхелне onomцuje aвzycma 2003. бumu удаљен о1<:о 56 мuлuона f':uлометара.
Приближаваља Марса у прошлости и бу,цућности

Уочена је добро изражена периодичност од 79 (15 + 15 + 15 + 17 + 17) година.

Овом периоду од
По истеку

79

79

револуција Земље одговара период од

42

револуције Марса .

година опозиције се догађају скоро под истим условима и са малим

закашњењем од два до пет дана. Например, највеће перихелне опозиције 17, 18,
19. и 20 . века десиле су се : 9. августа 1687, 13. августа 1766, 18. августа 1845 .
и 22 . августа 1924; овогодишља ће бити 27 . августа. Исти је интервал и између
"маље важних" опозиција.

1
1

1
1
1

1 51
1 51
1 51

35
17
04
56
56

Табела 4: Највећа међусобна nрuблu
жава11>а Марса u Земље, на растојаља
ма11>а од 0,374 астрономс1<:е једuнuце,
од О. до 3000. zодuне .
Месец

Дан

Раст.[АЈ)

756 .
835.
1040.
1119 .
1198 .

јул

27

0,37369

али ова промена има најмаљи утицај на

140З.

јул

приближавање Марса и Земље .
Из Табеле 4 види се да ће приб
лижавања Марса и Земље, на маље од

1482.
156.1 .
1640 .
1766.
1845.
1924.
2003.
2082 .
2129.
2208.
2287.
2366 .
2445 .
2492.
2524 .
2571 .
2650.
2729.
2808.
2855 .
2887.
2934.

август

з

август

7
20
13
18
22
27
30
19
24
28
2
5
24
10
30
3
8
11
31
16
5

астрономске јединице , бити све
учестанија . Била су два између О . и

0,374

1000, десет између 1000. и 2000. годи
не и биће их 16 између 2000. и 3000 .
Ового,~Џ~mља опозиција

Слика

6000.

Го,IЏ!на

године .

/'

до

Наrиб
[о ')

раст. [АЈ)

- 2000 .

-2000.

Свако тело Сунчевог система које
је у опозицији са Сунцем, а налази се
у близини небеског екватора, види се
најчешће целе ноћи .

Нажалост, у наше време (у питаљу
су стотине и хиљаде година) велике о
позиције Марса дешавају се лети, када
се ноћни део еклиптике, односно тела
у близини еклиптике, налазе испод не
беског екватора. Како ће Марсу у о
вогодишњем раскошном издаљу декли 

нација бити око

1.
2.

-17°

август

јул
јул
август

август
август
август

август
август

август

август
август
август
септ .
септ.

август
септ.

август
септ.
септ.
септ .
август

септ.
септ.

1

0,37З91

27
31

0,37382
0,37340
0,37346

з

31

0,37З62
О,З7306
О,З7325

0,37347
О,З7З26

0,37302
0,37285
0,37272
0,37356
0,37328
0,37279
0,37225
О,З7239
О,З7296
О,З7З22
О,З7З64

0,37238
0,37201
0,37200
0,37230
0,37311
0,37292
0,37217

то ће Марс :

бити видљив тоном већег ,цела ноћи и
имаће највећу висину изна,ц хоризонта у нашим нрајевима о,ц свега

оно

30°

(оно поноћи).

У време опозиција небеска тела окрећу Земљи своју осветљену половину . Пре
ма томе, данима пре и после опозиције моћи ће да се посматра "пуни" Марс . Зна
чи, неће бити игре сенки, која је тако битна за посматраље рељефа нама много
ближег Месеца, наравно када није пун.
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део своје орбите. Ова кратка зима од 154 дана је зато "блажа" од зиме на јужној
nолулоnти, која је у време када је Марс најудаљенији од Сунца, па траје 178
дана . Зато се зими граница северне nоларне каnе nроширује до трећине растојаља
nол- екватор, док се на јужној Марсовој nолулоnти јужна nоларна каnа шири до

r--,
~

nоловине овог растојаља .

•а

Aqr
-10°

. ()

..

• L

-10°

Значајне опозиције

Сар

Cet

пре,цастронаутичког времена

Због великог nриближаваља Земљи

-15° .

-15°
~

-20°

S
1

Да закључимо, за време овогодишљег Марсовог nролаза кроз nерихел,
Сунцу и Земљанима ће бити изло
женија јужна Марсова полу лопта,
па којој влада лето.
Због близине
Сунцу ово лето је краће и тоnлије од
оног на северној Марсовој nолулоnти .

оь

nовршини

-20°

22h

23ь

W--

Марсов nривидни nречник и сјај у време великих опозиција достижу максималне вредности. Ово је било nознато и раније, али су се детаљи на самој
могли

да

виде

тек

у

телес-

копској ери развоја астрономије . Зато
су астрономи nредастронаутичког вре-

мена nридавали велики значај nерихелним оnозицијама .
Ево неких значајнијих открића и
догађаја везаних углавном за Марсове

Слика 3: Марсова nетља 2003. се у целости налази у сазвежђу Водолија . Положа
ји Марса ха nо'Ч.ет~еу .месеца озха'Ч.ехи су редхu.м бројем .месеца у години. По.мехu.мо
да се средиште Марсове nетље за време вели~ее оnозиције 1956. године та~еође

налазило у Водолији; nрuближхе ~еоордихате су .му биле: а= 23h30m, 8 = -10° .

70

nетљу увек nрави око оnозиције. На
име, бржа Земља доводи до nаралак
тичког (nривидног) nомераља Марса у
суnротном смеру од смера љеговог ре

алног кретаља, наравно по далекој зве
зданој nозадини. Највећу ретроградну
брзину nланета има у тренутку оnози

ције .

Слика 4: Годиш'Ња доба ха северној nо
лулоnти (у Марсовu.м данима) са nода
цима

о

а~етуелхu.м

nролазима

puxeл и афел .

~ероз

ne-

Како ће Марс 27. августа 2003 . би
ти најближи Земљи, љегов привидни
пречнИR ће износити чак 25,11 луч
них секунди (у највећој перихелној о
позицији прошлог века - 1924 . годи
не, љегов привидни nречник је износио

25" ,10) .

Привидни сјај ће ,цостићи

величину -2,7 4 .

Климатски услови на Марсу су много суровији него на Земљи. Главни ра
злози су удаљеност од Сунца и, за наше прилике, врло ретка атмосфера. Смена
годишљих доба на Марсу одвија се слично као и на Земљи. Наравно да су она

дужа зато што Марс обиђе Сунце за 687 наших, или 668 својих дана .
Разлика у трајаљу годишљих доба условљена је елиптичком орбитом Марса .
Зима на северној nолулоnти настуnа у време када Марс брзо пролази nерихелни
4

За време опозиција привидни пречник Марса се креће од 13" ,8 до 25" ,1, а nривид
-1 ,0 до -2,7. Први бројеви се односе на афелне, а други на перихелне

на величина од

оnозиције.

е~еватор,

Ps

- јужни Марсов nол .

Марсових тамних зона (који су изгле
да nрви nознати), одређује да nланета ротира око своје осе за 24 сата .
Године 1666 . Жан доминик Касини (1625-1712), nосматрајући детаље на

да

на, чинећи на небу nетљу отвора од о
ко 16°. Као сnољашља nланета, своју

Слика 5 : Марс у телес~еоnу, августа
2003. године. S, Е, N, W - стране све
та, Р1Р2 -оса ротације, Е1Е2- Марсов

велике опозиције nрема Сунцу.
Године 1659 .
Христијан Хајгенс
(1629-1695), на основу својих цртежа

Током своје синодичке године Марс
се nривидно креће међу звездама у ди
ректном смеру 710 дана, а ~ ретро

градном (са истока на заnад)

1
N

.
1

nовршини Марса, веома тачно одређује nериод љегове ротације на 24h40m .
Исте године на својим цртежима приказује nостојаље nоларних капа . Неки
извори nраво nрвенства дају Хајгенсу, који их је изгледа nосматрао за време
велике оnозиције 1672 . године . Поменимо овде да је на основу низа nосматраља

nоложаја nоларних каnа Вилијам Хершел

(1738-1822),

године

1779,

одредио нагиб

Марсове осе ротације nрема равни љегове nутаље.
По налогу Француске академије наука, за време оnозиције Марса 1672, из
вршено је одређиваље вредности Марсове nаралаксе, тј. угла nод којим се са
Марса види nолуnречник Земље . На основу мереља два тима астронома - Жана

Доминика Касинија и Жана Пикара (1620-1682) из Париза и Жана Ришеа (16301696) из Кајене - одређене су вредности трију паралакси : за базу Париз-Кајена
15" , за полуnречник Земље 25" ,3 и за Сунчеву nаралаксу 9" ,5 (што је до тада
најтачнија вредност- за 8% је већа од данас усвојене вредности).
Велику опозицију Марса 1830.
године користе Вилхелм Бер (1797-1850),
берлински банкар, и Јохан Медлер (1791-1874) за израду прве систематске карте
Марсове површине. Радили су на Беровој nриватној опсерваторији.

Године

1860 .

италијански астроном Анђела Секи

(1818-1878)

nрви је танке

тамне нити на Марсу назвао каналима .

На својим цртежима Марса из

1862 .

Фредерик Кајзер

(1808-1872)

из Лајдена,

nреnознаје формације које је nосматрао 1830 . На основу љих, као и убележених
мрља Хершела из 1783. и Хајгенса из 1672, одредио је данас усвојену вредност

Марсове ротације од 24h37m22• ,62.
Најпознатија је велика оnозиција Ма:рса

1877.

године . Тада је италијански ас

троном Ћовани Скијаnарели (1835-1910), са миланске опсерваторије, својим 22,5
cm рефрактором "открио" читаву мрежу Марсових канала . Канали су побудили
машту многих саљара са краја 19. и nочетка 20. века . Његова nосматраља у
зиму 1881/82. говоре да nостоје и двоструки канали ; наиме, nоред неких раније
nосматраних видео је и љима паралелне. Године

1882.

саставио је детаљну карту

52 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВАСИОНА Ll 200З, З
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и увео називе за тамна подручја : mare (море), lacus (језеро), sinus (залив), pa.lus
(блато), fons (извор), promontorium (рт, гребен), regio (област) итд . Uројне светле

Мишковић В . В .:
Мишковић В. В.:

области, "копна", крстио је терминима

Arabla, Thausania, Argyre 1

итд .

(Примљено марта 200З . )

Иако су

ови топоними били условни, почела је прича о Марсовцима .

Исте године,

11 .

и

17.

августа, амерички астроном Асаф Хол

ТНЕ GREAT OPPOSITION OF MARS 2003
Survey of the latest Mars ' oppositions, its nearest approa.Ches to Earth in distant past
and future and discoveries related to Mars, obtained during Mars' great oppositions are
given. Details on this year great opposition are presented as well.

(1829- 1907)

открио је Марсове сателите Дејмос, па Фобос. Користио је 66 ст рефрактор
вашингтонске Поморске опсерваторије, тада највећи на свету.
Одушевљен Скијапарелијевим налазима амерички астроном, богаташ Перси

вал Ловел (1855- 1916), завршава у години велике опозиције 1894 . опсерваторију
у Флагстафу (рефрактор од 61 cm), коју је наменио изучаваљу Марсове површи

УЛК

не. Године 1908 . он види 522 канала, да би кас није љихов број прешао 1000.
Изградљу канала приnисао је Марсовцима .
Сматрао је да су им служили за
наводљавање сушних подручја . Ту су и љегове 182 "оазе" - уствари мрље - за

које је сматрао да су градови . Своје идеје изнео је у кљигама : Марс (1895), Марс
и. 'Њеzови. 1еан.али. (1906) и Марс 1еао nри.стан.и.ште живота (1908).
За разлику од Скијапарелија, који је сматрао да су тамне области мора , Ловел
је у љима видео вегетацију .
боје током Марсове године.

Биљни свет је по љему доводио до nромене љихове

Чувени су цртежи Марса које је направио Ежен Антонијади

(1870-1944) . Ко

ристећи 8З сантиметарски рефрактор Париске оnсерваторије, смештене у Медон
ском замку, за време велике оnозиције

1909,

закључио је да су канали оnтичка

варка и да Марсоваца нема . Канале, које нико није могао да види као удубљења,
најnре је коректно назвао nругама, да би их затим раставио на низ невеликих
засебних nега различитих размера . Васионске сонде нашег времена потврђују

1975, Хронологија астрономских тековина 1, САНУ, Београд.
1976, Хронологија астрономских тековина П, САНУ, Београд .
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XIII

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ
АСТРОНОМА

Олга Атанац~еови.ћ-Ву!СМан.ови.ћ
Катедра за астрономију, Математички факултет, Београд

~
1.

XIII национална конференција југословенских астронома је одржана од 17. до
20 : окто.бр~ 2002 . године у Привредној комори Југославије у Београду . Овај

наЈЗначаЈНИЈИ скуn домаћих астронома, са међународним учешћем, који се по
nравилу одржава сваке треће године, наизменично организују Катедра за ас

трономију Математичког факултета и Астрономска опсерваторија у Београду .
Овога пута је носилац организације била Катедра за астрономију . Скуn је одржан

под покровитељством Савезног секретаријата за развој и науку и Министарства
за науку, технологије и развој Реnублике Србије.

љегова nосматраља .

Интересантно је да је за време следеће велике опозиције, 1924, Антонијади
видео вулканску активност на Марсу. Током четири дана nосматрао је светле
еруnције изнад области Hellas, која се налазила уз руб диска nланете .
Његова проучаваља много уздржаније говоре о живој nовршини Марса, мада
и сам констатује nромене боја на површини планете у зависности од годишњег
доба . Интересантно је да се са добрим цртачем Антонијадијем углавном завршава
период цртања планетских детаља.

Поменимо овде да ће каснији радови све више ићи у nрилог nостојаљу ве
ликих пустиљских nовршина и говорити о великој улози усковитлане nрашине на

изглед Марса . Исnоставило се да су људи, као социјална бића, своју nотребу
за дружељем, која се манифестује и у трагаљима за ванземаљским бићима, овога
пута неуспешно nројектовали на Марс . Са откриваљем ретке атмосфере (две сто
тине пута ређе од Земљине), која, рецимо , не може да нас заштити од оnасног ул
траљубичастог зрачеља , затим мале количине воде и сурових климатских услова,
Марс је постао негостољубива nланета. Закључак је разочарао многе фантасте .

Од космичких с0нди "живи" Марс је први "н/!очео" амерички "Маринер

4"

године . Његови снимци кратера nоказали су да је Марс много сличнији
беживотном Месецу него Земљи . Армада америчких и руских летелица која је

1964 .

r

следила (од којих су се неке спустиле и на саму nовршину), није регистровала
никакву нашу сабраћу, чак ни у виду најједноставнијих облика живота.
За време велике опозиције 1924. године амерички астроном Вилијам Рајт

(1871-1959)

установљава nостојаље атмосфере до

100 km

висине.

Наиме, сни

мајући кроз филтере, уочио је да је Марс већи у ултраљубичастој него у ин
фрацрвеној светлости .

За време те опозиције регистрован је велики облак прашине, који је покрио
велике области . Слично је било и 1956 . године . Године 1971. усковитлани жути
облак је пар недеља заклаљао готово читаву планету . У складу са експлозивним
развојем наше цивилизације, овога пута nојава је праћена и са "Маринера 9" .
Са!\ремена карта Марсове nовршине дата је на средљим странама у .боји .
ЛИТЕРАТУРА

***: 2002, Les oppositions periheliques de Mars, L'Astronoтie, Epheтirides Astronoтiqu.es 200З, 116, 124.
Crussaire D .: 2000, La Grande Opposition de Mars en 200З, L'Astronoтie, 114, 148 (1),
274 (11) .
Кубичела А . Ћ .: 1956, Астрономске nојаве у јулу, августу и септембру 1956,
Васи.он.а, VI, 47 .

Слика 1: XIII национална ~еон.ферен.ци.ја југословен.с~еuх астронома - с десна , на
лево: А . Кубuчела, Л. Ч. Поnови.ћ, А. Ф. Захаров, И. Лу~еачевuћ u А. Јовановuћ.
Чланови Научног организационог комитета су били nроф . др Јелена Мило
градов-Турин и др Георгије Поповић (копредседници), др Милан Ђирковић, др
Гојко Ћурашевић, др Зоран Кнежевић, проф. др Мике Кузманоски и nроф . др
Надежда Пејовић, а чланови Локалног организационог комитета : проф. др Олга

Атанацковић-Вукмановић (председник), Предраг Јовановић, Катарина Ковач, мр
Анђелка Ковачевић, мр Раде Павловић , др Дејан Урошевић и Никола Витас .
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17. октобра отворио проф. др драган Милутино:r:'иi:i, помоћ

мангана у неким активним областима на Сунцу (И. Винце), о изучаваљу физич
ких и хемијских услова у молекулским облацима у области Uефеја у којима се

ник савезног секретара за развој и науку. На свечаном отвараљу, КОЈе Је водила
проф. др Надежда Пејовић, шеф Катедре за астрономију Математичког факул

рађају звезде (С . Николић), о диску и халоу Млечног пута на основу анализе
металичности и просторне расподеле звезданих јата (М. Нагл) и о структури ак

тета учесницима и гостима су се обратили и господин Драгољуб Спасић, пред

став~ик Привредне коморе Југославије, проф. др Александар Липковски, декан

тивних галактичких језгара на основу проучаваља промена облика спектралних

Математичког факултета у Београду, др Зоран Кнежевић, директор Астрономске
опсерваторије у Београду, проф. др Јелена Милоградов-Турин, копредседник
Научног организационог комитета Конференције, Вигор Мајић, помоћник минис
тра просвете и спорта Републике Србије и проф . др Олга Атанацковић-Вукма

линија (Н. Станић).
После наведеног уводног предаваља Л. Кирилове о неутринима и раној Ва
сиони, у оквиру друге секције, посвећене космологији, приказано је још пет ра
дова. Аутори су говорили о једноставном класичном моделу убрзавајућег фрак
талног космоса (П . Грујић), о једном могућем објашљељу антропичке коинци
денције (М . Ћирковић), о акаузално-антропичком приступу решаваљу загонетке
стреле времена (М. Ћирковић), о формираљу космолошке структуре и о тамним
галаксијама (К . Ковач), као и космолошким моделима у n-адичној и аделичној
квантној механици (Љ. Нешић) .
Трећа секција, која је обухватала радове из геодетске астрономије, почела ~е
излагаљем о астрономској навигацији на почетку трећег миленијума tЛ . Стајић) .
У следили су радови о анализи разлика одступаља вертикала добијених применом
астро-геодетских и гравиметријских метода (0. Одаловић, Ј . Гучевић, В. Огри

новић, председник Локалног организационог комитета. После свечаног отваl?аља
у предворју велике сале приређен је коктел за госте и учеснике КонференциЈе .

Радни део Конференције је почео у 10 часова и ЗО минута истог дана. Радови
су током три дана (од 17. до 19. октобра) били приказани или као усмена

саопштеља у једној од пет секција (I Физика звезда и звездани_х система, П_ Кос
мологија, IП Геодетска астрономија, IV Линамичка ас;rрономиЈа, V ИсториЈа ас
трономије) или у виду постера изложених у предворЈу сале на паноима, током

другог и трећег дана Конференције. Приказано је укупно 89 радова, од чега
4З усмена саопштеља и 46 постера. Одржано је девет предаваља по позиву и
З4 краћа (петнаестоминутна) усмена саопштеља .
На постерима су приказан_и
радови из разних области:

зовић и И. Алексић), о микрогравитационим променама на Земљиној површини
(Ж. Раткај, А . Томић и Ђ. Коруга), о мрежи лонгитуда и небеској референтној
основи (З . Uветковић) и о карактеристикама мале CCD зенит камере развијене за

физике звезда и звезданих система, спектроскопије

астрофизичке плазме, космологије, физике јоносфере, инструменталних карак
теристика, астроклиматских истраживаља, геофизичких феномена, мултидисци

плинарних (астробиологија, археоастрономија и др_.) _и историјских истражива

брза геодетска мониторисаља

ља . Апстракти свих радова су штампани у кљизи коЈа Је подељена учесницима на

Конференцији, док је Зборник радова са овог скупа у припреми.
.
По броју приказаних радова као и по броју домаћих и страних учесник~ о~аЈ
скуп је био највећи од свих до сада одржаних националних конференциЈа ЈУ

Pichler).

камере ST-10ME за мереље двојних звезда (Г. Поповић и Р . Павловић), о
истраживаљима астероида на Бугарској националној опсерваторији (В . Иванова,
В . Шкодров, Г . Апостоловска, В . Протић-Бенишек), о учешћу Београдске опсер
ваторије у новој кампаљи посматраља Галилејевих сателита (В . Протић-Бенишек,

је), из Ниша (са Природно-математичког факултета, Ма.шинског факултета), Ас
у Шапцу и Игалу. Од ЗО страних учесника (у својству аутора или коаутора
радова) на Конференцији је било присутно 11 . Међу љима су били светски приз

Н.

CCD

гословенских астронома. У раду Конференције је учествовала 111 научника, 81
из Југославије и ЗО из иностранства . Апстракте су предали домаћи учесници
из Београда (са Астрономске опсерваторије, Математичког факултета, Народне
опсерваторије, Физичког факултета , Института за физику, Биолошког _факултета,
Географског факултета, rрађевинског факултета- Одсека _за гео~езиЈу, Машин
ског факултета, Геомагнетског инстутута, Народног музеЈа, ВоЈске Југослави

трономских друштава из Новог Сада, Ваљева и Прокупља и из средљих школа

(G . Gerstbach i

Линамичка астрономија је била тема четврте секције . Било је речи о примени

..

В . Бенишек), одређиваљу масе астероида Весте из гравитационих поремећаја на
кретаље астероида (5205) 1988CU7 (А . Ковачевић и М. Кузманоски), истовре
меном одређиваљу масе Переса и Весте из nосматраља астероида Ирене (М.
Кузманоски, А . Ковачевић), о хаотичној · динамици у области Веритас фамилије
астероида (З. Кнежевић), условима за примену теореме Нехорошева на астероиде
(Р. Павловић) и моделима кретаља два тела везана лаким стандардним наследним
или пузећим елементом (К Хедрих) .

само уводна предаваља на Конференцији, већ и предаваља на другим местима у
граду (Астрономској опсерваторији, Математичком факултету, Библиотеци града

Пета секција, посвећена историји астрономије, nочела је предаваљем П . Груји
ћа о развоју идеје хијерархијски структуираног Космоса. Следила су саопштеља
о етноастрономским истраживаљима у области Пирота (Н. Божић, С . Нинковић),
о прецизној идентификацији места у Војводини са кога је гро ф Л . Ф . Марсиљи

Београда).

у јуну и јулу

нати научници, који су се љубазно одазвали позиву организатора и одржали не

Конференција је почела следећим предаваљима по позиву :

Виктор Орлов (Русија) : "Динамика вишеструких звезда",

Ладислав Сехнал (Чешка) : "Пројекат MIMOSA",
Фред Адамс (САД): "Формираље звезда и почетна звездана функција масе",
Милан Ћирковић (Југославија) : "Трајаље ере формираља звезда".
У оквиру секција одржано је још пет предаваља по позиву:

Александар Захаров (Русија): "Гравитациона микросочива и проблем тамне
материје : резултати и пе_рспективе",

Јован Скуљан (Нови Зеланд): "Трагаље за планетама око других звезда",
Љиљана Скуљан (Нови Зеланд) : "Звезде тиnа R Corona.e Borealis",
Данијела Кирилова (Бугарска) : "Осцилације неутрина и рана Васиона",
Петар Грујић (Југославија) : "Идеја хијерархијски структуираног космоса" .

У оквиру прве секције, поред наведених предаваља по позиву А. Захарова, Ј.
Скуљан и Љ.

Скуљан, представљено је још пет радова : о одређиваљу грав~та

ционог потамљеља из анализе кривих сјаја неколико полуконтактних тесно ДВОЈН~х

звезданих система (Г. Ћурашевић), о посматраним профилима спектралне линиЈе

1

1696.

године вршио мереља квадрантом и о љиховој тачности (Ј .

Francisty), о астрономији у "Сербском народном листу" (Б . Л. Јовановић), о осни
ваљу и развоју Катедре за астрономију Универзитета у Београду (Ј. Милоградов
Турин), о расправи о проблемима философије науке у Србији почетком 20. века
(Р . Ћорђевић, М. М . Ћирковић), о радовима из астрономије Бранислава Пет
ронијевића, најзначајнијег српског филозофа у првој половини ХХ века (Р. Ћор
ђевић, С. Нинковић, М. Ћокић), о доприносу Максима Трnковића и Милутина
Миланковића реформи календара (В. Трајковска), о Националном комитету за ас
трономију од љеговог осниваља 19З5 . године до данас (Ј . Милоградов-Турин, М.
Ћокић) и о новој астрономској опсерваторији на планини Видојевици код Проку
пља (С . Шеган, З. Кнежевић, Ж. Мијајловић, А . Ваљаревић и А . Симоновић) .
На Конференцији је настављена традиција излагаља докторских и магистар
ских теза одбраљених у периоду између две конференције. Тако су резултате

својих теза изложили : С. Николић (PhD), Љ . Нешић
М. Нагл (M.Sc) и Н. Станић (M .Sc) .

(PhD),

З. Uветковић

(PhD),

Многи радови су приказани коришћељем видео бима.

За постер секцију су били пријављени следећи радови:

.

Ј . Петровић, Т. Ангелов : Ротација и непрозрачност звезда почетног главног
низа,

f
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Ј. Петровић, Н . Лангер: Модели пpe-WR двојних звезда: краткопериодичне
двојне звезде са односом маса :::::О, 5,
С. Станимировић, L. Chomiuk, С . Salter, Д . Урошевић: Могућа интеракција
између SNR G42 .8+0.6 и молекулског облака,
М. Станковић, Љ. Тешић, Д. Урошевић: L-D зависност код остатака супер

WNE+O

К Хедрих :
1
~

нових,

О. Винце, И . Винце: Утицај температуре звезде на профил линије

nm,

С. Еркапић, И. Винце, О . Атанацковић-Вукмановић:

Mn 1 5З9,47

Програм за решаваље

не-ЛТР проблема преноса зрачеља. а.томима са више нивоа.,
О. Латковић, А. Чеки, И. Винце : Интерактивни програм за синтезу спектара.,

С. Ђениже, В . Милоса.вљевић, М . С. Димитријевић : Верова.тноће прелаза. у
спектру Kr 111 од интереса за. анализу звезданих спектара високе резолуције,
М . С. Димитријевић, С. Ђениже, В. Милосављевић: Верова.тноће прелаза у
спектру Kr 11,
М . С. Димитријевић, П. Јовановић : Штарково ширеље спектралних линија
М . С . Димитријевић, М. Дачић, З . Uветковић, S. Sahal-Brechot: Утицај Штар
ковог ширеља. на. профиле спектра.лних линија. Ве 111,
З. Симић, М. С. Димитријевић, Л . Ч . Поповић: Штарково ширеље спектрал
них линија F 111 у звезданој плазми,

А. Срећковић, С. Ђениже , С . Буквић: Штаркови помаци у спектру S 111,
М . С. Димитријевић, Л . Ч . Поповић, Е. Вон, В. Ба.јчета, П. Јовановић, Н.
Милова.новић : Ваза података BELDATA - садашље стаље и планови за даљи

развој,

G. Media.villa.:

Профили спектралних линија.

активних га.лактичких језгара. и ефекат микросочива,

Л.

Ч.

Поповић,

А . Кубичела., П. Јовановић,

Е.

G. Media.villa,

Е.

Станић : Кинематичка и физичка обележја активног галактичког језгра.

З516,

М. М . Ћирковић: Предвидљивост наспрам случа.јности у космологији,
Н. Милутиновић, К . Ковач, М . М. Ћирковић: Космолошка константа. и статис
тика. Lyo шуме,
· Д. Гајић, Б. Милић, Н. Нова.ковић : Кинетичка теорија КРЈС таласа у изотермној јоносферској плазми - случај резона.нтних негативних јона.,
М. Митић: Sq варијације и јоносферски динамо-ефека.т,
Б. Д. Јова.новић: Утицај Сунчеве активности на пада.вине, IV,
Н. Божић:
Потпуно помра.чеље Сунца посматрано 11 .
августа 1999.
из
Келебије (Југославија),
В. Бенишек, И. Винце, О. Винце: Одређиваље неких инструменталних карак
теристика. Сунчевог спектрографа Астрономске опсерваторије у Београду,

О . Андриенко: Тренутно стаље и планови везани за хоризонтални Сунчев
телескоп ATsU-26 на врху Терскол,
О . Андриенко: Испитиваље услова. астрономске видљивости на. врху Терскол,
А . Ва.љаревић: Климатске карактеристике Топличке области,
Ј . Грља: О употреби Philips ToUCa.m Pro WЕБ CCD камере,
G. Gerstbach: Посматраља канала. на. Марсу 1877-90. у поређељу са подацима.
орбитера.,

А. Томић, Ђ . Коруга.: Сунчев систем детерминисан законом златног пресека.,
А. Томић, Ж. Ра.ткај, М. Иветић: Нови приступ прорачуну плимског дејства.,
Ђ . Коруга, А . Томић, М. Иветић: Виолошки аспекти микрогра.витационих
утицаја на. површини Земље и у Васиони,
Ђ . Коруга, А. Томић : Земаљска. космичка струна и љен могући значај за.
биофизику,
И. Драгићевић, М. Ћирковић: да ли су биолошке и астрофизичке временске

скале некорелиса.не?
С. Саџаков: Формираље референтног координатног система. применом нових
посматра.чких техника,

Г. Да.мља.новић ,

G. Gerstbach,

М.

S. de Biasi,

Н. Пејовић :

CCD

техника. за.

астрономију лонгитуда/ ла.титуда,
В. Протић-Венишек: Структура. и садржај архиве фотоплоча на Београдској
опсерваторији,

даваље "Судбина. Ва.сионе" у Библиотеци града. Београда.,

Вон, Н.

NGC

Љ . Ба.бовић: Лепенски вир - сакрални календар божанства. Сунца.,
В. Дуцић, Р. Петровић: Повленска кугла- могући астрономски садржај,
В. Мијатовић, С. Нинковић, Д. Вемић : Појава а.стра.лних мотива. на позно
средњовековним надгробним споменицима,

После времена предвиђеног за постере, у послеподневним сатима 19. октобра,
одржана. је скупштина. Друштва. астронома Србије (дАС) коју је водила проф .
др Јелена Милоградов-Турин, председник дАС-а.
На тој скупштини су дати
извешта.ји Управног и Надзорног одбора дАС-а. Извештаји су прихва.ћени и
дата је разрешница Управном одбору . За чланове новог Управног одбора. дАС-а.
изабрани су : др Милан Ћирковић, председник, др Ана.толиј Михајлов, др Лука.
Ч . Поповић, проф. др Олга Ата.на.цковић-Вукма.новић, проф . др Вукота. Ба.бовић,
мр Анђелка. Кова.чевић и Виолета Лујић . Такође је разрешен дужности стари и
изабран нови Национални комитет за астрономију у саставу : др Зоран Кнежевић,
председник, проф. др Иштван Винце, проф . др На.дежда Пејовић, проф . др Олга.
Ата.на.цковић-Вукма.новић и др Милан Ћирковић .
Конференција. је завршена 20. октобра 2002 . године организованом посетом
месту на планини Видојевици близу Прокупља које је планирано за. изградљу
нове астрономске опсерваторије ("Ва.сиона" бр . 5/2002) .
Неки од страних гостију су одржа.ли предаваља и непосредно пре, односно
после Конференције . Тако је проф. др Фред Ада.мс одржао веома посећено пре

неутралног герма.нијума у астрофизичкој плазми,

Л. Ч . Поповић, П . Јовановић, Е.

Прикази два међународна. симпозијума о кла.сичној и небеској

механици,

Б . Д . Јовановић: Приказ кљиге "Опредељеље часа. помоћу сунча.ника" Милана
Недељковића,
Б. Д. Јова.новић : Подаци о смрти Јована (Јулијана.) Чокора,
Ј. Милоградов-Турин: Астрономско образоваље у Југославији 1999- 2002,
Н. Божић: Астрономско одељеље Истраживачког друштва "Владимир Ман
дић-Манда" из Ваљева у периоду од 1996. до 2002. године,
А. Зоркић: Астрономија. на Интернету -југословенско искуство .

С. Марковић, С. Еркапић, С. Јанков : Линеарна оптичка поларизација звезде

( Tau,
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16.

октобра

2002.

године у организацији Катедре за а.строномију и Библиотеке града Београда .
На. Астрономској опсерва.торији је др Александар За.харов одржао предаваље
"Астрофизичка истражива.ља. у Институту за теоријску и експеримента.лну фи
зику из Москве", 16. октобра. 2002. године, а. др Јован Скуља.н 2З . октобра пре
даваље под насловом: "HERCULES" -Тачно мереље радија.лних брзина звезда на.
опсерваторији "Mt John". На. Катедри за а.строномију Ма.тема.тичког факултета.
су непосредно после Конференције одржана. два предаваља.: 21.
октобра. пре
даваље проф. др Да.нијеле Кирилове "Васиона - космичка. лабораторија" и 24.
октобра предаваље др Јована. Скуља.на "Гравитациона. микросочива.- испитиваље
невидљивог" .

(Примљено марта. 200З . )

ТНЕ

13th NATIONAL CONFERENCE OF YUGOSLAV ASTRONOMERS
The a.rticle gives а. brief review of the 1Зth Nationa.l Conference of Yugosla.v Astronomers held in Belgra.de in October 17-20, 2002.
УдК 52/З7

"i'

МЕЂУНАРОДНЕ АСТРОНОМСКЕ ОЛИМПИЈАдЕ И УЧЕШЂЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ НА ЊИМА

Јел.ен.а Mtt..~~ozpaдoв-Typuн.
Катедра. за астрономију, Матема.тички факултет, Београд

1.

Уво,ц

Пријатна. је дужност да. се а.строномска. јавност наше земље обавести да. је и
екипа. Југославије први пут учествовала на међународној астрономској олимпи
јади (МАО), октобра. 2002. године . Овом акцијом смо се придружили породици
стручних олимпијада из математике, информатике, физике, астрономије, хемије и
биологије.

2.

Међународне стручне (научне) олимпијаде

Као и у случају интернационалних ма.тема.тичких, информа.тичких, физичих,

хемијских и биолошких олимпијада (међународни називи

IMO, 101, IPhO, IChO,

i

1
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nосма:rрача из Данс~е. Следеће годи~е, 1999, учеств{)вали су Бразил, Бугарска ,
екиnа Крима, ИндиЈа, Москва, РусиЈа и Украјина уз nосматрача из Шведске .
Године 2000. :акмичиле су се Јерменија, Белорусија, Бразил, Бугарска, Индија,
Москв~, РусиЈ~ и Шведска, а 2901 . године Јерменија, Бугарска, Крим, Индија,
ИталиЈа, КореЈа, Москва, РусиЈа и Шведска. На nоследљој, седмој, било је 11
екиnа : ~е из Руске Ф~дерације и по ј~дна из Бразила, Бугарске, Индије, Италије,
ЈермениЈе, ЈугославиЈе, Јужне КореЈе, Кине и Шведске . Најбоље резултате су
nоказале Руска Федерација, Москва, Индија и Бугарска.
Међународне астрономске олимпијаде су почеле знатно касније од других ве
роватно и због маљег броја астронома и слабије заступљености у школама. Иако
једна од најстаријих наука, која nривлачи и данас nажљу милиона људи, она није

и за ~строномске олимпијаде (IAO) иницијатива је потекла са истока Европе,
где Је идеЈа стручних такмичеља била развијена . Прва IMO одржана је у Бра
шову и Букурешту 1959 . године, прва IPhO у Варшави 1967, прва IChO у Прагу
1968, nрва 101 у Пловдиву 1989, прва IВО у Оломоуцу 1990, а прва IAO у Нижљем

IBO)

Архизу (Карачајево-Черкеска Реnублика Руске Федерације), 1996. године. UNnодржава олимnијаде и nовремено шаље своје nредставнике у својству nос

ESCO

матрача .

Југословенске екиnе су се укључивале nрема околностима :

шава/Вроцлав), П

IPhO

(Будимnешта) , на

на V IMO (Вар
Vl IChO (Букурешт), 11 101 (Минск)

и у случају астрономије на VII IAO (Нижљи Архиз) због међународних услова.
Заn?чиљаље таквог обимног и одговорног nосла је функција развијености струке и
броЈнос:rи стручљака, како земаља nокретача олимnијада тако и земаља учесника

!

ОЛИМПИЈада .

.,

З. Међуваро,цне астрономске олимпијаде

М~ђународне астрономске олимпијаде (МАО,

IAO)

од почетка организује Ев

.роази)ско астрономС:f<О друштво . ОдржаваЈу се сваке године, углавном на Сnеци
ЈалноЈ астрофизичкоЈ оnсерваторији Руске академије наука (САО РАН), на север

ном Кавказ:Ј:', у месту Ниж~и Архиз . Дв~ пута, 1999. и 2001 . године, одржане су
~а КримскОЈ астрофизичкоЈ оnсерваторији, у месту Научни, на територији Укра
ЈИНе . На 1 међународној астрономској олимпијади учествовале су четири екиnе

(две из Руске Федерације

обавезни предмет, односно љени садржаји се налазе у програму физике и донекле

[

- једна из Москве а друга из Русије без Москве, и по

једна из Финске и Шведске), следеће године оnет две из Руске Федерације

и по

једна из Јерменије и Индије. Наредне, 1998 . године такмичиле су се по' nрви
пут екипе са три континента:

f·

Бразил, Бугарска, Индија, Москва и Русија, уз

н,• К ФЕДЕРАЦИЈА
•
1

. ······.. .
-:

·: ..:·····. ·:::_s. .. ::. ....
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4.

Иницијатива за учеmће Јуrославије

Подстр~к за учешће југословенске екипе на астрономским олимnијадама је
био успех Југословенских екипа на такмичељима из математике, физике и инфор
матике .
Радећи на историји Савеза друштава математичара, физичара и ас
троном~ Југославије, аутор ов<;>г чланка је прикуnио информације о стручним
олимnиЈадама и одушевио се идеЈОМ да и наши астрономи заnочну такву активност .

укључиваље корисна, нико се није придружио акцији за оствариваље тог nодух
вата. Узрок томе је вероватно чиљеница да је пажља била усмерена на другу
страну .

Осећајући да вре~е измиче председница ДАС-а је сама започела nреnиску са
др Михаилом ГенадиЈевичем Гавриловим, председником одбора за организацију
међународних астрономских олимпијада, 30. октобра 2001. Он ју је својим елек
тронским писмом од З. децембра 2001 . године охрабрио у том настојаљу и исказао
став да управо ДАС треба да организује учешће наше екипе . По статуту IAO,
ДАС може бити овлашћена национална nредставничка организација (ANRAO -

Authorized National Representative Astronomy Organization) за
бра 27. 2002 . године, Управни одбор ДАС-а, на предлог
одлуку да наша екиnа учествује на VII МАО .

:...~е::·
..:·:.· .. ·.·. ~- .·

5.

.c:f' \ .·.. :·,.'r·.

Слика 1: С~еица дела Зе.мљихе nовршихе о~ео Црхоz .мора, са уцртахим - nо.моћу
звездица - .местима у ~еоји.ма су одржаване .међународне астрохо.мс~ее олимnи
јаде. То су, ха северном Кав~еазу, Ниж'/Ьи Архиз (НА} и, ха Кри.му, .место Нау'iни.
Та'i~еасто су nриближно nредстављене државхе zрахице, а nуним линијама обале
Црхоz .мора, Азовс~еоz .мора и Касnијс!Соzјезера. Уцртани су тах!Си.м линијама са.мо
делови _хе!СиХ ре~еа. Од zрадова су oma'iexи Севастоnољ (Се}, ]алта (Ја), Ростов
ха Дону (Р}, Краснодар (К}, Новоросијс!С (Нр), Со'iи (Со}, Пјатиzорс!С (П), Гроmи
(Г), Астрахан (А}, Тбuлиси (ТЈ, Ба!Су (Б) и Јереван (Је).

. Учешћ~ Југославије је _ орган~зовало _друштво астронома Србије (ДАС), што
Је било и Једино могуће, Јер ниЈе постоЈало ни Друштво астронома Југославије
нити Друштво астронома Uрне Горе .

Могли смо се надати да ће наши такмичари добро проћи и на олимnијадама из
астрономије. Нажалост, за nостојаље МАО нисмо знали. Зато, када се 2000.
године, у мартовском броју nознатог америчког астрономског часописа Sky and
Telescope појавио чланак "Astronomy Olympiads in the Caucasus" Данца Холгера
Нилсена, који је био посматрач 1998. године, аутору ових редова је одмах nало
на nамет да је то nрилика да се и наша земља укључи. Као П{>едседник дАС-а
покренула сам иницијативу у Уnравном одбору (19. маја 2000) и одржала nре
даваље о МАО на Астрономској опсерваторији (27. сеnтембра 2000). Нажалост,
организатор је одредио термин nредаваља који се nоклопио са путоваљем већег
броЈа астронома у Бугарску . Иако су се nрисутни сложили да је иницијатива за

ГОУСКА

т

географије, чак и у неким развијеним земљама . То је nроузроковало маљи број
заинтересованих за такмичеља и љихову организацију, која изискују велики наnор
и много несебичног залагаља.

Југославију . Децем
nредседнице доноси

'

Избор та:кмичара

После покушаја _да се кандидати за Олимnијаду нађу у контакту са разним

о -

1

друштвима, укључујући и разговор са учесницима пролећнег курса астрономије
2002 . године Астрономског друштва "Руђер Бошковић", закључено је да се тако
не~е доћи до жељеног резултата. Из llpнe Горе није био познат ни један nотен
ЦИЈални такмичар. Потребну базу nодатака, везу са талентованим ученицима и
инфраструктуру, имала је само Истраживачка станица Петница (ИСП). Лакнуло
нам је када је ИСП nрихватила сарадљу око олимnијаде.
Одлука да се окуnљаље и тестираље кандидата обави у сарадљи са Истражи

вачк?.м станицом Петница показала се nравилном .
маса

Скупила се најзад "критична

неопходна за оствариваље таквог подухвата .

Тестираље је обављено 28 . јула 2002 . Задатке су nриnремили др Милан
М. Ћирковић, · тадашљи секретар (а садашљи nредседник) ДАС-а, као и Никола
Милутиновић и Бранислав Савић, сарадници ИСП . Нико није nостигао макси
малан број бодова (225) . Убедљиво најбољи је био Михаило Чубровић, ученик
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111 разреда Математичке гимназије у Београду (142) . Други је био Марко Си
моновић, ученик 111 разреда математичког одељеља гимназије "Станимир Вељко
вић Зеле" из Лесковца (105) . (Видети слике на 65. страни.) С обзиром на то да

на располагаљу четири сата за шест проблема из разних астрономских области.
Били су подељени у две групе: млађе такмичаре- група А и ста_рије- група В .

је имао бод маље од другопласираног, Бојан Сич из Новог Сада је предвиђен као
резерва .

6.

Пријављиваље на Олимпијаду, у облику прописаном од стране Организационог
одбора МАО, обављено је на време , 18. августа , електронском поштом .
За разлику од математичких олимпијада, трошкове учешћа на МАО сносе

1

донео одлуку о осниваљу олимпијског комитета ANRAO, као свог одбора , на
седници 2З.
септембра 2002.
У тај одбор ушли су они који су већ водили
посао око организације учешћа наше екипе: Јелена Милоградов-Турин, Милан
М . Ћирковић и Игор Смолић, руководилац астрономских активности ИСП, а сту
дент астрофизике Математичког факултета у Београду . Сам Олимпијски комитет

ANRAO је изабрао
7 . О,цлазаi<

Како је почетком ноћи било делимично ведро, одржан је и посматрачки д~о
такмичеља. Учесници су отишли у шуму и од љих се очекивало да препознаЈу
сазвежђе чије су делове, кроз процепе међу облацима и граље, могли да виде .
Требало је и да именују љегове сјајније звезде и да прикажу положај сазвежђа у
односу на галактичку раван и правац ка центру Галаксије.

8 .3.

8.4.

r
1
1

САО РАН, Јуриј Јурјевич Балега, дописни члан РАН.

8.2.

Четвртаi<,

24.

9),

Субота,

26.

о:ктобар

Не,це.ља,

о:ктобар

27.

Uелодневни излет до места Архиз, око
границу са Грузијом.

8.6.

Пове,це.љаi<,

28.

25 km

јужно.

Ручак у планинама уз

о:ктобар

Формираље коначних ранг листи, договор око броја медаља унутар старосних

група, као и додела специјалних награда. Пријатељска фудбалска утакмица Свет
Вуково . Завршна свечаност, са доделом диплома и културно-уметничким про
грамом. Свечана вечера. Разговори о астрономском образоваљу и будућности.

часова почео је теоријски део та.кмичеља, у згради школе .
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Пре почетка такмичеља вође екипа су морале да преведу задатке.

на планини

Одржан је практични део такмичеља. Постављени проблем је захтевао кри
тичку анализу посматрачких података и детаљно, теоријски поткрепљено, обра
зложеље добијених резултата.
Поподне је организован излет до оближљих храмова и пељаље до "Иконе на
стени".

8.5.

олимпијада

Организован је излет до радио-телескопа Р АТАН и "Квазар" (више у одељку
После повратка уследило је свечано отвараље, на коме је говорио директор

о:ктобар

прегледале радове .

]"

Тим летом стигло је неколико екипа . Дочекали су их организатори и одвезли
у Нижљи Архиз, односнр у опсерваторијско насеље Вуково. То је мало место са
шест већих зграда, од којих су четири дуге вишеспратнице у којима живи особље,
школа и хотел где бораве гости: научници и учесници Олимпијаде. Крај насеља
протиче речица Велики Зеленчук. Раније се помиљао у вези са опсерваторијом и
назив места (станица) Зеленчукскаја, 25 km северно .
Стигли су у касно вече 22 . октобра. Ту су у кругу вођа. националних тимова
и др Михаила Гаврилова незванично почеле прве активности наше екипе на Vll
МАО. Ту је био и некадашљи Београђанин, а садашљи вођа јерменске екипе Армен
Оскаљан .

9) .

25 .

Пастухов, високој 2100 m.
Поподне је за такмичаре било слободно, док су вође екипа до касно у ноћ

погинуо у двобоју.

8. VII међународна астровомсi<а
8.1 . Среда, 23. о:ктобар

Пета~<,

Екскурзија до Великог азимуталног телескопа (више у одељку

Јелену Милоградов-Турин за свог председника.

Наша мала екипа, са Игором Смолићем као вођом пута, отпутовала је 20.
октобра 2002 . године аутобусом до Будимпеште, а сутрадан авионом до Москве.
Испратили су је председница и секретар ДАС-а, родитељи Михаила Чубровића
и пријатељи . Како је лет за аеродром "Минералне Воде" био 22. октобра, екипа.
је скоро један дан провела у Москви . Одатле су се јавили председници ANRAO
телефоном, а она је обавестила родитеље такмичара о томе да је све у реду и
према плану. Веза између такмичара и нас у Југославији је одржавана према
могућностима, али довољно да осећамо да немамо разлога за велику забринутост .
"Минералне Воде" су ваздушна. лука у коју стижу гости баља. кавкаских мине
ралних вода, од којих су најпознатије Кисловодск и Пјатигорск, још из царских
времена. У Пјатигорску је боравио и чувени руски песник Љермонтов, где је и

61

челе са прегледаљем задатака.

,'

учесници, односно земље учеснице . Како би та сума за нас, који тек почиљемо,
била превелика, затражена је да се за југословенску екипу снизи цена учешћа.

Организациони одбор је изашао у сусрет, с тим да вођа екипе учествује у раду
Комисије за такмичеље .
И поред тога финансијски проблеми су се показали
веома озбиљним. Средства су затражена од Министарства за науку, технологије
и развој Републике Србије и Министарства просвете и спорта Републике Србије.
На молбу дАС-а Астрономска опсерваторија у Београду је прихватила да се но
вац прослеђује преко љеног рачуна. Са прве адресе је новац убрзо стигао, али
не и са друге. Све до на пар дана пред одлазак није било извесно да ли ће се
отићи. На срећу, битну помоћ су указали ИСП и појединци.
да бисмо се ускладили са пропозицијама МАО, Управни одбор ДАС-а је

200З, З--------------------

Прва половина задатака је била иста . Ниво тежине је био сличан (види Додатак).
Поподне, такмичари су присуствовали предаваљу академика Јурија Јурјевича
Балеге о великим опсерваторијама у ближој будућности, а вође тимова су запо

f'

:!i

Припреме

LI

У десет

Учесници су имали

Слика

2: Диnломе Muxauлa Чубровuliа u Мар"а Cu.мoxoвulia.

1.

ВАСИОНА LI 200З, З'-------------------- 6З
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8.7.

Утораi<,

29.

1

о:ктобар

Опрашта.ње од новостечених пријатеља . Одлазак из Вукова на аеродром "Ми
нералне Воде" .
Оба члана наше екипе су освојила довољно бодова за диплому трећег степена

L
1

(бронзане медаље) . То је леп успех с обзиром на то да и они и ДАС нису имали
искуства . Сами такмичари сматрају да су могли и боље да прођу. Обојица су
веома задовољни што су учествовали , дружили са такмичарима из других земаља,

12.

разменили искуства и видели две велике опсерваторије . Они су први Југословени

О:колви телес:копи џипови

Од четири излета која су била организована најинтересантнији су били излети

до Великог азимуталног телескопа (Большой Телескоп Азимутальный

-

БТА)

и Радио телескопа Академије наука (РАТАН) . Ови акроними руских назива се
чешће користе него пуни називи . БТА је највећи оптички рефлектор класично
одливеног огледала, пречника шест метара , који је од

1976 .

до

1991.

године био

и највећи оптички телескоп на свету, а данас је највећи у Евроазији . Географске
0
координате су му : 4З З9'12"N, 41°26'ЗО"Е . РАТАН је највећи кружни прстен,
пречника 600 метара, за пријем радио-таласа . О њима се може наћи више у
Bacuoн.u 1,2/1977. (Видети слике на 65. страни . )
Током излета до Р АТАН-а такмичари су посетили и радио-телескоп "Квазар"
(слика на 65 . страни) , са параболоидом пречника З2 m. Он је део руског ин
терферометарскоr: система велике основице , чији се први елемент налази близу
Санкт Петербурга (Светлое) , а трећи треба да буде код БајкалС!<ОГ језера .

10.

1

)'
~

1

Ј.
1

Повратаi<

честитку .

11.

Доса,цашљи резултати Југословена па међународним стручпим о
лимпијадама

Таблица 1: У-чешће јуzос.яовен.с~~:uх e~~:una н.а .међун.ародн.u.м о.яu.мnuјада.ма из .ма
те.матu~~:е, uн.фор.матu~~:е, фuзu11:е u астрономије , за?СЉу-чн.о са 2002. zодuн.о.м .
стру:ка

златне

сребрпе

бронзане

година

ме,ца.ље

ме,цаље

ме,ца.ље

првог

звапичпих

учешћа

учешћа

математика

6

информатика
физика
астрономија

з

2

49
15
12

100
9
2З

2

број

196З.

З8

1990.
1968.
2002.

10
25
1

ђународним астрономским ол и мпијадама (проф . др Јелени Милоградов-Турин,
ИСП и проф . др Стеву Шегану) . Захвалнице за успешно представљаље наше
земље на VII МАО добили су и чланови екипе .
Убудуће треба организовати и рад са млађима . Према пропозицијама МАО
свака земља има право на две екипе: млађу и старију . Они који би се такмичили
у млађој екипи имали би искуство које би им могло помоћи када. би се такмичили
у старијој .

Успех обавезује!
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Nielsen, Н . : 2000 , Astronomy Olympiads in the Caucasus, Sky and Te/escope, March, 99,
No. З, 86- 90.
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(Примљено априла 2003)
.
INTERNATIONAL ASTRONOMY OLYMPIADS AND ТНЕ
PARTICIPATION OF YUGOSLAVIA IN ТНЕМ
The history of the International Astronomy Olympiads (IAO) is reviewed since their
beginning in 1996. The initiator and organizer of the first participation of Yugoslavia in
the IAO was the Society of Astronomers of SerЬia . Although competing for the first time,
the Yugoslavs won bronze medals in the VII IAO . Results of the Yugoslav teams in the
other International Science Olympiads were compiled also.

Били смо срећни када се екипа вратила , увече у среду 30. октобра, директним
летом из Москве, и то са две медаље . Баш у време љиховог боравка одигравала
се драма са таоцима у московском позоришту . Дочекали су их родитељи Ми
хаила Чубровића, који су оба такмичара , према договору, одвезли својој кући .
Пријатељство два наша такмичара и везе љихових породица су још једна лепа
последица учешћа на МАО . Председница ANRAO за Југославију им је послала
Екипа је већ ујутру отпутовала у ИСП на семинар, тако да су детаље први
чули ИСП персонал и полазници.
Касније су наступили на Радио-Београду и дали интервјуе за Астрон.о.мс~~:u
.маzазuн.. О првом учешћу Југословена на Међународној астрономској олимпијади
је писало у листовима Просветни nрем.ед и Наша ре-ч из Лесковца, као и часопису
М.яадu фuзuчар. Предат је и чяанак у часопис Тан.zен.та. У оквиру семинара
на Катедри за астрономију Математичког факултета у Београду, 7. новембра
2002, говорили су чланови олимпијског комитета ANRAO за Југославију и так
мичар Михаило Чубровић. На свечаности за добитнике награда у Министарству
просвете и спорта Републике Србије, на дан Светог Саве, био је, као регионални
представник, Марко Симоновић .

Пору:ка за бу,цућпост

После овог пионирског подухвата , који се на. радост свих успешно завршио,
морална је обавеза да. се и убу дуће наши такмича.ри шаљу на астрономске олимпи
јаде . Богатији смо за искуство у међународној сарадљи . Најзаслужнијима је
дАС доделио захвалнице за допринос учешћу југо с ловенских такмичара на ме

који су на љима били .

9.

Југословени су на међународним хемијским олимпијадама учествовали од
до 1988, уз прекид 1978- 1981, као такмичари, а 2002 . као посматрачи .
После 198З . године главни организатори и такм~чари су били Словенци, па зато
није чудо што се уместо СФРЈ 1991 . године Словенија појавила са независном
екипом . Југословени су освојили бронза.ну медаљу у Хале/Берлину, 1976.
Југословенске екипе нису учествовале на међународним биолошким олимпи
јадама .

1974 .

,

i,
1
1

ПОСМАТРАЧКИ ПРИЛОЗИ
УДК 52-1З/52З . 2З/52З.4З

,,

УПУТСТВО ЗА ПОСМАТР АЊЕ МАРСА У ОПОЗИЦИЈИ
ГОДИНЕ

2003.

В.яадu.мир Нен.езuћ
Народна опсерваторија, Београд
Овај 'Ч.Аан.а?С је nосвећен. ве.яu~~:о.м nосматра-чу u у-чuтељу Љубuшu Јован.овићу.
\'
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Уво,ц

Велика опозиција Марса представља лепу прилику да се аматери упознају са
површином ове планете. Током ове године бићемо у могућности да Марс пос
матрамо у свој љеговој лепоти јер ће му угаони пречник у опозицији износити
чак 25" ,11, па ће моћи да се виде и финији детаљи на површини , који нису
доступни током мање погодних приближења . Посматраља Марса имају посебну
привлачност јер је то једина планета чију површину и атмосферске појаве, који
су најсличнији онима на Земљи , можемо посматрати кроз телескоп . Слично као
и Земља, Марс има четири годишља доба и климатске појасеве као последицу
0
нагиба осе ротације {25° ,2 Марс, 2З ,5 Земља) . Северни небески пол за посма
трача на Марсу налази се на око 9° од звезде Денеб (координате за епоху 2000 ,0:

а= 21h10m4З" , о= 52°5З ' 9 " ) . Због тога су Марсова годишља доба за . 85° фазно
померена у односу на наша, па када је Марс у опозицији током земаљског лета

1
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'··
и јесени на Марсовој северној хемисфери су nролеће и јесен, а на јужној јесен и

зима . Због дужег периода револуције {687 дана) годишња доба су дужа , а због
великог ексцентрицитета орбите {0,09З5) међусобна разлик а у дужин и годишљих
доба је већа него на Земљи . На nовршини nланете могу да се уоче сезонске

1

·;;.
1

промене nоларних капа, пешчане олује, облаци сачиљени од воденог леда и пери

одичне промене величине и ал беда (степен рефлексије) тамних делова .

2.

Услови за посматраље у

2003.

rо,цики

За успешно визуелно nосматраље и снимаље електронским

(CCD)

камерама

nотребно је да nривидни пречник Марса буде већи од 8", а то се дешава од 10.
априла 200З. до 8 . јануара 2004. године . Успешно фотографисаље захтева ми
нимални пречник од 10" , а то значи да су фотографска посматраља могућа од 8.
маја до 12 . децембра 200З. Са nосматраљима треба кренути што је могуће пре да
би се могла извежбати моћ запажаља и nружити максимум у nравом тренутку неколико месеци пре и nосле саме опозиције, када угаони пречник нарасте на nреко
15", јер тада могу да се разазнају маљи детаљи рељефа и веома занимљиве, атмо
с ферске појаве . Неколико месеци пре оnозиције Марс изгледа мали и неупадљив,
са веома мало детаља, па се не треба обесхрабрити приликом првих nосматраља ,
уколико се не буде видело пуно детаља .
Како време буде одмицало и опози
ција се буде ближила , љегов nривидни nречник ће расти и видеће се све већи
број појава . Иако ће привидни пречник у тренутку опозиције достићи 25" ,11,
не треба заборавити да ће деклинација у nериоду када је најпогоднији за пос
0

матраље бити негативна , а кретаће се од - 1З средином јула, па ће опадати до
-16 ,5 (14 . септембар), а онда ће nолако расти да би достигла 5°,5 8 . јану ара

(деклинација у оnозицији

29 . августа износи 15° ,7) . Због тога ће у тренутку

када се налази у кулминацији, Љегова висина над хоризонтом , за посматрача из

наших крајева , износити само око зао . Атмосферске турбуленције , гЛавни фактор
који утиче на стабилност и квалитет слике у телескопу, тада ће бити израженије .
Но, и у таквим, веома неnовољним условима , могу се обавити вредна аматерска
посматраља .

Следећа опозиција Марса , на јесен 2005. (З1. октобра nривидни пречник
за посматраље са наших ширина биће знатно nовољнија јер ће му тада
деклинација износити од +Зо до +18°, па ће на небу у тренутку кулминације бити

20" ,2),

високо изнад хоризонта .

3.

1
1
1•

Шта се може ви,цети?

За озбиљније nосматраље nотребно је да телескоn буде пречника објектива
већег од 100 mm, а идеално би било око 200-ЗОО mm. Телескоn отвора 100 mm
омогућава да се виде основни детаљи на површини, велике групације облака,
светљеље лимба , љубичасти прозори , евентуалне пеmчане олује и промена вели
чине поларних капа . Због маље раздвојне моћи телескопа од 100 mm, ови детаљи
се могу видети око два месеца пре и nосле саме оnозиције, када је nривидни

пречник Марса највећи. Са телескопом отвора 150-250 mm могу се посматрати
финији детаљи на nоврmини, маље груnације облака, неправилности у облику
поларних каnа и боље сагледати љихово ширеље и повлачеље. Такође, могу се
видети евентуалне промене у облику и величини детаља на поврmини после nеш
чаних олуја . Детаљи који су видљиви 100 mm телескопом , овим инструментом
могу се видети три до четири месеца пре и nосле опозиције. Телескопом отвора
већег од ЗОО mm уочавају се фине nромене у боји и сјају облака, као и суптилне
промене албеда појединих делова површине .

65. страна: rope лево- Muxau.л.o Чубровuћ u Мар!СО Сu.мон.овuћ са до.маћuцо.м
јуzос.ловен.с!Се e1eune н.а VII .међун.ародн.ој астрон.о.мс1еој o.лu.мnujaдu Веро.м В.ладu
.мuровн.о.м Дан.u.л.ово.м , nоред јуzос.ловен.с!Се заставе . rope ,цеско - Иzор С.молuћ
исnред Р А ТА Н-а, mо!Со.М uэлета учесн.u!Са VII .међун.ародн.е астрон.о.мс!Се о.лu.мnu
јаде. ,цоле лево- Muxau.л.o Чубровuћ {лево} u Иzор С.молuћ unpeд Be.лu!COZ аэu.му
талн.оz те.лес1еоnа {ВТА} , mо!Со.м uэлета учесн.u!Са VII .међун.ародн.е астрон.о.мс!Се
олимnијаде. ,цоле ,цеско - Радuо-телес!Соn " Кваэар " .
(Buдemu члан.а!С н.а 57.
стран.u . )
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РЕЉЕФНА КАРТА МАРСА БЕЗ ПОЛАРНИХ ПОДРУЧЈА
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Карту је начинила група америчких научника октобра

60°

2000. користећи

40°

20°

340°

3200

податке добијене ласерским мерачем висине

(MOLA)

3000

-8

280°

260°

-4

о

240°

4

220°

са летелице "Марсов глобални извидник"

8

2 оо•

12

180°

(Mars Global Surveyor).
(Tarsis), на истоку,

У очи пада велика разлика између северне- равне и јужне- узвишене и кратерима прекривене полу лопте, као и разлика у висини између вулканског региона Тарсис
и удубљене равнице Хелада

(Hellas Planitia) на западу .

Љубазношћу

MOLA Science Тешn

ВА СИОНА

Велика опозиција Марса 2003. године Ј

4.
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Припрема посматраља

Ареографске кординате на Марсу дефинишу се исто као географске на Земљи,

с тим што се ареографска дужина (префикс арео је добијен од Арес - на грчком
Марс) мери само у смеру ка западу. Марсов сидерички дан је 37 минута и 22,6
секунди дужи .од Земљиног, па према томе за време од једног дана Марс ротира
35.1 о, и nосматрач који га nосматра сваког дана у исто време види одређени

детаљ nовршине 9° nомерен ка западу (јутарљем лимбу) . Да би се могло пред
видети које ће се појаве и детаљи видети, треба пронаћи ареографску дужину цен
тралног меридијана за тренутак посматраља . Uентрални меридијан представља
замишљену линију која спаја полове и дели диск на две половине, а независан
је од фазе . У Табели 1 су дате ефемериде Марса за сваки дан од 27. јуна до
25 . октобра 2003, што је период у коме је привидни пречник Марса већи од 16".
Дата је дужина централног меридијана у поноћ по светском времену . Вредност

дужине централног меридијана за тренутак nосматраља добија се додаваљем 14°,6
за сваки сат или 0° ,24 за сваки минут разлике у времену у односу на табличну
вредност . Када се одреди дужина централног меридијана, на карти одређујемо
који се детаљи виде и на шта треба nосебно обратити пажљу. Ни у ком случају
не треба детаљно меморисати карту и nостављати себи захтеве који превазилазе
могућности инструмента, због тога што посматрач тада црта детаље којих се сећа

·

са карте, а не оне које реално види.

Табела 1: Ефемериде Марса 011:0 оnозuције 2003. Колохе: 1. датум. ; 2. ре~~:тас
цехзuја {h, т}; 3. де~~:Ј~ихација (" }; 4. растојаље од Зе.м.ље ( АЈ}; 5. ареоцехтри-чха
дужиха Ls Сухца no е~~:Ј~иnтици ха Марсу (" }; б. де~~:лихација Dв Зе.м.ље са Марса
(" }; 7. де~~:лихација Ds Сунца са Марса (" }; 8. фаза; 9. фати дефе~~:т (" ); 10. нагиб
осе (" }; 11 . nривидхи nре-чни11: ("}; 12. визуелни сјај (т}; 13. дужина централног

.м.еридијаха (" ) . Сви nодаци су дати за

1.

2.

27.
28 .
29.
30 .

22 :29
22 :30
22:32
22 :33

01.
02 .
03.
04.
05 .
06 .
07.
08 .
09 .
10.

22 :34
22 :36
22 :37
22:38
22:39
22 :41
22 :42
22 :43
22 :44
22 :45
22:46
22:47

11.

12.

7.
8.
Јун 2003.
- 20 ,7 - 12,3 0,893
-20,7 - 12,6 0,894
- 20,7 - 12,8 0,896
-20 ,7 - 13,0 0,897
Јул 2003.
-20,7 - 13,2 0,899
-20 ,7 -13,5 0,900
-20,7 - 13,7 0,902
-20,7 -13,9 0,903
- 20,6 -14,1 0,905
- 20,6 -14,3 0,907
-20,6 - 14,5 0,908
- 20,6 -14,8 0,910
-20,5 - 15,0 0,912
- 20,5 -15,2 0,914
- 20,5 -15,4 0,916
-20,4 -15,6 0,918
6.

4.

5.

- 13,9
-13,8
- 13,7
-13,6

0,585
0,579
0,573
0,568

210,7
211,3
211,9
212,5

-13,6
- 13,5
-13,5
-13,4
- 13,3
- 13,3
-13,3
- 13,2
-13,2
-13,1
-13,1
-13,1

0,562
0,556
0,551
0,545
0,540
0,534
0,529
0,524
0,519
0,513
0,508
0,503

213 ,1
213 ,7
214 ,3
215,0
215,6
216,2
216,8
217,4
218,0
218,7
219,3
219,9

з.

d'

UT.

9.

10.

11.

12.

13.

250,9
250,9
250,9
251,0

347,3
347,0
346,8
346,6

16,00
16,16
16,32
16 ,49

- 1,4
-1,4
- 1,4
-1,5

174,9
165,5
156,0
146,5

251,0
251,1
251,1
251 ,2
251,3
251 ,4
251,5
251,6
251,7
251,8
251,9
252,0

346,4
346,2
346,0
345,8
345,6
345,5
345,3
345,1
345,0
344,8
344,7
344,6

16,65
16,82
16,99
17,17
17,34
17,52
17,69
17,87
18,05
18,23
18,41
18,60

-1,5
- 1,5
-1,5
-1 ,6
- 1,6
- 1,6
-1,6
- 1,7
-1,7
-1,7
- 1,8
-1,8

137,1
127,6
118,2
108,8
099,4
090 ,0
080 ,6
071,2
061,8
052,5
043,1
033,8

68. страна: горе- Карта обла-чности добијена ха основу 12 000 nосматраља
из.м.еђу 1963. и 1987. Светло nлава боја озна-чава nодручја у ~~:оји.м.а се нај-чешће
стварају облаци. Вела боја озна-чава .места ха ~~:оји.м.а се формирају .мразеви и из
.м.аглице . Жута боја озна-чава .места на ~~:оји.м.а nо-чиљу жути облаци (nеш-чане
олује) . Стрелице оmа-чавају уоби-чајени с.м.ер ширеља . олује . Карту је саставио
Џеф Веиш (Jeff Beish). О изгледу Марса за разли-чите дужине централног .мериди
јана видети у те~~:сту. доле- Карта Марса састављеха ха осхову nосматраља у

оnозuцији

1999.

годихе . Исnод је nри~~:азан изглед nлахете за дужихе централхог

.меридијана (слева ха десно): ОО, 45", 900, 135", 1800, 225", 2700, 315" и 3600. Карту
је саставио Данијел Тројахи

(Daniel 'I'roiani) .
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1.
1З.

14.
15 .
16 .
17.
18.
19 .
20 .
21 .
22 .
2З .

24 .
25 .
26.
27 .
28 .
29 .
зо.

31 .

2.
22 :48
22 :49
22 :49
22 :50
22:51
22:52
22:52

з.

4.

5.

6.

7.

-1З,1 0,498 220,5 -20,4 -15,8
-1З,О 0,49З 221,1 -20,4 - 16,0
-1З,О 0,489 221,8 -20,З -16,2
-1З,О 0,484 222,4 -20,З -16,4
-1З,О 0,479 22З,О -20,З - 16,6
-1З,О · 0,475 22З,6 -20,2 - 16,8
-1З,О 0,470 224,2 -20,2 - 17,0
22:5З -1З,О 0,466 224,9 -20,1 - 17,2
22:5З - 1З,О 0,461 225,5 -20,1 - 17,4
22 :54 - 1З,О 0,457 226,1 -20,0 -17,6
22 :54 -1З,1 0,453 226,7 -20,0 - 17,8
22 :55 -1З,1 0,449 227,4 -19,9 -18,0
22:55 -1З,1 0,445 228,0 -19,9 - 18,1
22:55 - 1З,1 0,441 228,6 -19,8 - 18,З

22 :55
22 :56
22 :56
22 :56
22:56

-13,2 0,437 229,3
- 1З,2 0,4ЗЗ 229,9
-13,3 0,430 230,5
- 13,3 0,426 231,1
- 13,4 0,422 231,8

-19,8
-19,7
-19,7
-19,6
-19,6

22 :56
22:56
22 :56
22 :55
22 :55
22 :55
22:55
22 :54
22:54
22:53
22 :53
22:52
22:52
22 :51
22 :50
22 :50
22:49
22:48
22 :47
22 :46
22 :45
22 :44

-1З,4 0,419
-1З,5 0,416
- 1З,5 0,41З
-1З,6 0,410

-19,5
-19,5
-19,4
- 19,4

-18,5
- 18,7
-18,9
-19,1
-19,2

8.
9.
0,919 252,2
0,921 252,З
0,92З 252,5
0,925 252,6
0,927 252,8

10.

11.

З44,4 18 ,78
З44,З 18,97
З44,2 19,15
З44,1 19,З4
З44,0 19,5З
0,9ЗО 25З,О З4З,9 19 ,72
0,9З2 25З,2 З4З,8 19,91
0,9З4 25З,4 З4З,7 20,10
0,9З6 253,6 343,6 20,29
0,9З8 25З,8 34З,6 20 ,48

0,940
0,942
0,945
0,947
0,949
0,951
0,954
0,956
0,958

254,1 343,5 20,67
254,3 З43,4 20,86
254,6 34З,4 21,05
254,9 34З,4 21,24
255,2 З43,3 21,42
255,6 343,З 21,61
255,9 343,3 21,79
256,3 343,З 21,97
256,7 34З,3 22,15

12.
-1,8
-1,8
-1,9
-1,9
-1,9
-2,0
-2,0
- 2,0
-2,0
-2,1
-2,1
-2,1
-2,2
-2,2
-2,2
-2,2
-2,3
-2,3
- 2,3

1З.

1З .

14 .
15 .
16 .
17.
18.
19 .
20.
21.
22 .
2З .

24.
25.
26 .
27 .
28 .
29 .
зо .

31 .

-13,7
-13,7
-13,8
-13,9
- 14,0
-14,1
- 14,2
- 14,2

0,407
0,404
0,401
0,399
0,396
0,394
0,391

232,4
233,0
233,7
234,3
234,9
235,6
236,2
236,8
237,5
238,1
238,7

О,З89 2З9,4
- 14,З О,З87 240,0
-14,4 О,З85 240,6
-14,5 О,З84 241,З

О,З82 241,9
О,З81 242,5
О,З79 24З,2
О,З78 24З,8
О,З77 244 ,4
О,З76 245,1
О,З75 245,7
22:4З -15,З О,З74 246 , З
22 :42 -15,4 О,З74 247,0
22 :41 - 15,4 О,З7З 247,6
22 :40 - 15,5 О,З73 248,2
22 : З9 -15,6 О , З73 248,9
22 : З8 - 15,7 О,З7З 249,5
22 : З7 -15,8 О,З7З 250,1
22:З6 -15,9 О,З7З 250,8
22:З5 -15,9 О,З74 251,4

-14,6
-14,7
-14,8
-14,9
-15,0
-15,1
- 15,2

-19,З

-19,3
-19,2
-19,2
-19,1
-19,1
- 19,0
- 19 ,0
-18,9
-18,9
-18,8
- 18,8
-18,7
-18,7
-18,7
-18,6
-18,6
- 18,6
-18,5
-18,5
- 18,5
- 18,5
-18,4
- 18 ,4
-18,4
-18,4
-18,4

-19 ,4
-19,6
- 19,7
- 19,9
-20,1
- 20,2
-20,4
-20 ,5
- 20,7
- 20,8
- 21,0
-21,1

0,960
0,962
0,964
0,967
0,969
0,971
0,973
0,975
0,977
0,979
0,980
0,982
0,984
0,986
0,987
0,989
0,990
0 ,991
0,992

27З,5

оз.

04.
05.

22:З4
22:ЗЗ
22 : З2
22 : З1
22 : ЗО

З43,3
З43,З
34З,З

343,4
34З,4

343,4
343,5
343,6
343,6
343,7

22,33
22,51
22,68
22,85
23 ,01
23,17
23,33
23,48
23 ,63
23,77

26З,7 З43,8 2З,91
264 ,7 З43,9 24 ,04
-21,З
265,9 З44,0 24,17
-21,4
267,1 З44,1 24 ,28
- 21,6
268,5 З44,2 24,40
-21,7
270,1 З44,3 24,50
- 21,8
271,9 З44 , 4 24 ,60
-22,0
27З,9 З44,5 24,69
-22,1
276,З З44,7 24,77
-22,2 0,99З 279,0 З44,8 24,84
-22,З 0,994 282,2 З44,9 24,91
- 22 ,5 0,995 286,0 З45,1 24,96
-22,6 0,996 290,5 З45,2 25,01
-22,7 0,997 295,8 З45,4 25,05
- 22,8 0,997 ЗО2,З З45,5 25,08
-22 ,9 0,998 ЗО9,9 З45,7 25,10
-2З , О 0,998 З18,8 З45,9 25,11
-2З,1 0 ,998 З28,8 346,0 25,11
-2З,2 0,998 ЗЗ9,4 З46,2 25,10
- 23,3 0,998 350,1 З46,З 25,08
-2З,4 0,998 000,4 З46,5 25,05

-16,0 0,374 252,0 -18,4 - 23,5
-16,1 О,З75 252,7 -18,4 -23,6
-16,1 О,З76 25З,З -18,4 -2З,7
-16,2 О,З77 25З , 9 -18,4 - 2З,8
-16,2 О,З78 254,6 -18,4 - 2З,8

...
1

i

257,1
257,6
258,1
258,6
259.,2
259,8
260,5
261,2
261,9
262,8

- 2,4
-2,4
-2,4
- 2,4
-2,5
-2,5
-2,5
-2,5
-2,6
:-2,6
-2,6
-2,6
-2,7
-2,7
- 2,7
-2,7
-2,7
-2,8
-2,8
- 2,8
-2,8
-2,8
-2,8
-2,9
-2,9
-2,9
-2,9
-2 ,9
-2,9
-2,9
-2,9

209,6
200,6
191,5
182,5
173,4
164,4
155,4
146,4
1З7,5

128,5
119,6
110 ,6
101,7
092,8
08З,9

075,0
066,1
057,2
048,З
ОЗ9,5
ОЗ0,6

021,8
012 ,9
004,1
З55,3
З46,4
З37,6
З28,8
З19,9
З11,1
302,З

0,998 009,2
0,997 016,7
0,997 02З,О
0,996 028,З
0,995 ОЗ2,7

З46,7
З46,9
З47,0
З47,2
З47,З

25,01
24,96
24,90
24,84
24,76

- 2,9
- 2,9
-2,8
-2,8
-2 ,8

29З,5

284,7
275,8
267,0
258,1

22 : 2З

1З.

310,3
301,0
291,8
282 ,6
264,3
255,2
246,0
236 ,9
227,8
218,7

2.
22:29
22 :28
22 :27
22 :26
22:25
22:24

06 .
07 .
08.
09 .
10 .
11 .
12.

З56,5
З47,2
ЗЗ8,0
З28 , 7
З19,5

Септембар 200З.

01 .
02 .

1.

024,4
015,1
005,8

Август 200З.

01.
02.
03 .
04 .
05 .
06.
07.
08 .
09 .
10.
11 .
12.
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1

1

14.
15 .
16 .
17.
18.
19 .
20.
21 .
22..
23 .
24.
25 .
26.
27.
28 .
29.
30 .

22:22
22:22
22 :21
22 :20
22 :20
22 :19
22 :18
22:18
22 :18
22 :17
22 :17
22:16
22 :16
22 :16
22:16
22:16
22 :16
22 :16

01.
02 .
03 .
04.
05.
06 .
07 .
08.
09 .
10 .
11.
12 .
13 .
14.
15.
16.
17 .
18 .
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25 .

22:16
22:16
22 :16
22 :16
22 :16
22:17
22:17
22 :17
22 :18
22 :18
22 :19
22 :19
22 :20
22 :21
22 :21
22:22
22 :23
22 :24
22:25
22:26
22 :26
22 :27
22 :28
22 :30
22:31

з.

4.

-16,З О , З79
-16,З О,З81

-16,4
-16,4
-16,4
-16,4
-16,4
-16,4
-16,5
-16,4
-16,4
-16,4
-16,4
-16,4
-16 ,3
-16,3
-16,3
-16,2
-16,2
-16,1
-16,0
-16,0
-15,9
-15,8
-15,7

0,382
0,384
0,386
0,388
0,390
О,З92
О,З94

0,397
0,399
0,402
0,405
0,408
0,411
0,414
0,418
0,421
0,425
0,428
0,432
0,436
0,440
0,444
0,448

5.
255,2
255 ,8
256,5
257,1
257,7
258,4
259,0
259,6
260,3
260,9
261,5
262 ,2
262,8
263,4
264,1
264 ,7
265 ,3
266,0
266,6
267,2
267,9
268,5
269,1
269,8
270,4

6.
-18,4
-18 ,4
-18,4
-18,4
-18,5
-18,5
-18,5
-18,5
-18,6
-18 ,6
-18,7
-18,7
-18,8
-18 ,8
-18,9
-18 ,9
-19,0
-19,0
-19,1
-19,2
-19,З

-19,3
-19,4
-19,5
-19,6

7.
-2З,9

- 24,0
-24,0
-24,1
-24,2
- 24,2
-24,3
- 24,3
- 24,4
- 24,4
- 24,5
- 24,5
-24,6
- 24,6
- 24,6
-24,7
-24,7
-24,7
- 24,7
-24,7
- 24,8
-24,8
-24,8
- 24,8
-24,8

ОI<тобар

1

-15,6
-15,5
-15,4
-15,3
-15,2
-15,1
-15,0
-14,9
-14,8
-14,6
-14,5
-14,4
-14,2
- 14,1
-13,9
-13,8
-13 ,6
-1З,5
-13,З
-1З,2

-13,0
-12,8
-12 ,7
-12,5
-12,З

0,452 271,0
0,457 271 ,6
0,461 272 , З
0,466 272 ,9
0,471 27З , 5
0,475 274 ,2
0,480 274 ,8
0,485 ' 275,4
0,490 276,0
0,495 276,7
0,501 277,З
0,506 277,9
0,511 278,5
0,517 279,2
0,522 279,8
0,528 280,4
0,5З3 281 ,0
0,5З9 281,6
0,545 282,3
0,551 282,9
0,557 283,5
0,563 284,1
0,569 284,7
0,575 285,З
0,581 286,0

-19,7
-19,7
-19,8
-19,9
-20,0
-20,1
-20,2
-20,З

-20,4
-20,5
-20,6
-20,7
-20,8
-20,9
-21,1
-21,2
-21,3
-21,4
-21,5
-21,6
-21,7
-21,8
-21,9
-22,1
-22,2

-24,8
- 24,8
- 24,8
-24 ,7
- 24,7
-24,7
-24,7
- 24,7
-24,6
- 24,6
-24,6
- 24,5
- 24,5
-24,4
-24,4
-24,З
-24,З

- 24,2
-24,2
-24,1
- 24,0
-24,0
- 23,9
-2З,8

- 23,8

8.
0,994
0 ,993
0,992
0,991
0,990
0,988
0,987
0,985
0,984
0,982
0,980
0,979
0,977
0,975
0,973
0,971
0,969
0,967
0,965
0,962
0,960
0,958
0,956
0 ,954
0,952
2003.
0,950
0,947
0,945
0,943
0,941
0,939
0,9З7

0,935
0,9З2

0,930
0,928
0,926
0,925
0,923
0,921
0,919
0,917
0,915
0,913
0,912
0,910
0,908
0,907
0,905
0,904

9.

10.

039,5
042,2
044,5
046,6
048,3
049,9
051,3
052,5
053 ,6
054,7
055,6
056,4
057 ,2
057,9
058,5
059,1
059,7
060,2
060,7
061,1
061,6
062,0
062,3
062,7

349,4
349,4
349,4
349,4
349,4

11.
24,68
24,59
24,49
24,38
24,27
24,14
24,01
23,88
23,74
23,59
23,44
23,28
23,11
22 ,95
22,77
22,60
22,42
22,23
22,05
21,86
21,67
21,47
21,28
21,08
20,89

12.
-2,8
-2,8
-2,8
-2,7
-2,7
-2,7
-2,7
-2,6
-2,6
-2,6
-2,6
-2,5
-2,5
-2 ,5
-2,5
-2,4
-2,4
-2,4
-2,4
-2,3
-2,3
-2,3
-2,2
-2,2
-2,2

063,0
063,3
063,5
063,8
064,0
064,3
064,5
064,7
064,9
065,0
065,2
065,3
065,5
065,6
065,7
065,8
065,9
066,0
066,1
066,2
066,3
066,3
066,4
066,5
066,5

З49,4 20,69
349,4 20,49
З49,З 20,29
349,3 20,09
З49,3 19,89
349,2 19,69
349,1 19,49
З49 , 1 19,29
349,0 19,09
З48,9 18,89
З48,8 18,70
З48,7 18,50
348,6 18,31
348,5 18,12
З48,4 17,93
З48,З 17,74
З48,1 17,55
З48,0 17,36
З47,9 17,18
З47,7 17,00
З47,6 16,81
347,4 16,64
347,2 16,46
347,0 16,28
З46,9 16,11

-2 ,1
-2,1
-2,1
-2,1
-2,0
-2,0
-2,0
-1,9
-1 19
-1,9
-1,8
-1,8
-1,8
-1,8
-1,7
-1,7
-1,7
-1,6
-1,6
-1,6
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-1,4

ОЗ6,4 З47 , 5

347,6
З47,8

347,9
348,0
348,2
348,З

348,4
348,5
348,6
З48,7

348,8
348,9
349,0
349,1
349,1
349,2
349,З
349,З
349,З

1З.

249,З

240,4
231,6
222,7
213,8
204,9
196,0
187,1
178,2
169,2
160,3
151,3
142,4
13З,4

124,4
115,4
106,4
097,З
088,З

079,2
070,2
061,1
052,0
042,8
033,7
024,6
015,4
006,2
357,0
347,8
338,6
329,4
320,2
З10,9

301,7
292,4
28З,1

273,8
264,5
255,1
245,8
236,4
227,1
217,7
208,З

198,9
189,5
180,1
170,6
161,2

Осим дужине централног меридијана видљивост одређеног дела Марсове по

врmине одређује деклинација Земље (DE) и Сунца (Ds) посматраних са Марса.
DE одређује која ће нам хемисфера планете бити окренута. Током ове оnозиције,
а због вредности које су негативне, боље ћемо видети јужни nоларни регион. Ds
одређује нагиб nод којим видимо централни меридијан у односу на правац север
југ .
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Важна карактеристика којом оnисујемо "марсовска" годишља доба је арео

дате су основне карактеристике стандардизованих филтера са Кодаковим Вратен

центрична дужина (Ls) Сунца по еклиnтици за Марс . Када је 0° онда је на
Марсовој северној хемисфери nролећна равнодневица, 90° - летља дугодневица,

180° -

јесеља равнодневица и

270° -

(Wr~tten) ознакам':L .

зимска краткодневица, а самим тим и nо

чеци годишљих доба респективно . Када је Марс у перихелу тада је

=

Ls

= 250°,

а

Табела

када се налази у афелу онда је Ls
70 . На основу .ефемерида видимо да ће у
најповољнијем периоду за посматраље на јужној хемисфери бити пролеће и лето.

Боја филтера и љегова

Kodak

Wratten ознака
Жути (W8, W12, W15)

Немојте очекивати да упамтите имена свих детаља рељефа, пошто их има пуно и
сва су латинска, него се упознајте са именима оних најважнијих, а временом ћете
савладати и она замршенија . Већина детаља је добила име током периода великог
интересоваља за посматраље Марса у 19. веку, кад се веровало да је насељен, и
зато постоје топоними који у својим именима имају реке, мора, мочваре ...

Наранџасти

Зашто посматрати?

(W21 , W23A)

Uрвени

са координатама

240°W, 25°N.

(W25, W29)

.

Повећава контраст између светлих и

капа .

Зелени

Накнадно

(W56, W57, W58)

Плаво-зелени

се најбоље види смисао и значај аматерских посматраља .
Визуелно посматраље представља најосетљивији начин детектоваља, јер ис

Плави

(W64)

(W80A ,W38, W38A)

Љубичасти

"

Магента (WЗО ,

W32)

Телескоп треба да је добро подешен и оптика треба да је чиста како би давала
максимално контрастну слику . Предност имају оптички системи без или са малом
централном опструкцијом (добро кориговани рефрактори, дугофокусни Њутнови

увеличаља) јер се тада уочавају сви детаљи, а слика је сјајна и контрасна. Уко
лико атмо~ферски услови то дозвољавају треба употребити и већа увеличаља, све
док се не дође до онога које не даје више детаља од претходног, а крајља граница
је. излазна зеница 0,5 mm- 0,3 mm . Уколико сте у могућности треба да корис
тите филтере због лакшег детектоваља објеката слабијег сјаја, а различитих боја .
Обојени филтери пропуштају своју боју, а апсорбују друге, комплементарне, па

се тако повећава контраст измеду детаља различитих боја (на пример, плавих
обла1<а и нар.анџасте површине планете). Ла би се тамнији црвени филтери могли
успешно кор.истити потребно је имати телескоп отвора преко 150 mm . Филтери
се могу направити од желатинских фолија, али су оне тешке за одржаваље, маље
отпорне на влагу и прашину од стаклених и не могу се успешно чистити . Њихова
предн9ст лежи у ниској цени, што их чини привлачним за аматере . У Табели 2

Побољшава атмосферске облаке и
измаглицу око лимба, затамљује црвене
појаве .
лимба, екваторијалне појасеве облака и
феномен љубичастог разведраваља .

папир у виду цртежа, она се nосле може обрадити и остаје као трајан документ .

ски или Плесл, зато што имају добру корекцију боја и очни рељеф (растојаље од
последљег сочива у окулару до очног сочива по могућству треба да је што веће да
би се могло, без замараља, опуштено посматрати и са наочарима). Посматраља
треба вршити при излазној зеници од око 0,7 mm (однос пречника објектива и

Користи се за детекцију ледених

Показује високе облаке, измаглицу око

(W47)

ким теоретском раздвајаљу за дати инструмент . Уколико се та слИка пренесе на

рефлектори или оптимизовани катадиоптрици), али то не треба да спречава влас
нике другачијих оптичких система да посматрају . Аберације на оптичкој оси
треба · да су добро кориговане и телескоп треба да има раздвајаље лимитиран о
· само дифракцијом . Треба користити квалитетне окуларе, као што су ортоскоn

Затамљује црвене и плаве појаве на
планети. Појачава тачке мраза,
измаглицу и пројекције поларних капа.
измаглица и поларних капа.

тренирано људско око може да уочи велики број детаља на Марсовом диску током
кратког периода минималних турбуленција и да тако из више кратких "прозора"
стабилне слике у окулару направи финалну композитну слику са детаљима блис

Телескоп

Омогућава максимални контраст
површинских структура. Појачава фине
детаље површине, границе између жутих
пешчаних олуја и границе поларних

је утврђено да се иста појава налази на снимцима начиљеним сондом Викинг, али
јој у обради није придата пажља, па је прошла недетектовано . Из овог примера

5.2.

Посветљава пешчане регионе, затамњује
плаве и браон појаве и побољшава
квалитет слике код рефрактора са

већину облака, а омогућава детекцију
жутих облака прашине .

површину планете и да има ограничена време трајаља мисије . Њихова детаљна
посматраља морају се поставити у шири контекст, а то је могуће помоћу системат
ских телескопских посматраља са Земље или Хабловим сателитским телескопом,
који због згуснутог програма посматраља не може да посматра Марс непрекидно .
Због тога савесна аматерска посматраља и даље имају научну вредност, nоготово
када су у nитаљу непредвидљиве атмосферске појаве . Аматери су 1977. године
открили нову тамну мрљу између NuЬis Lacus (264°W, 24°N) и Elysium (215°W,

Aetheria (240°W, 40°N),

Ефекат

тамних детаља, пролази кроз маглу и

уму да већина сонди није у могућности да посматра истовремено целу видљиву

пустиљи

Фuлmepu.

хроматизмом.

Иако скицираље површине Марса може деловати застарела и непотребно у
односу на добијаље информација модерним васионским сондама треба имати на

25°N) , у

2:

некоригованим секундарним

5.Визуелна посматраља

5.1.

Уколико не можете да набавите стандардне филтере посма

траЈте кроз оне КОЈИ су вам доступни, али тада ваша посматраља неће бити лако
обрадити и упоредити са осталим nосматрачима.

Појачава црвене и плаве појаве и
затамљује зелене . Добар за поређеље
позиција облака са детаљима на тлу .

Појачава детаље у поларним регионима .

5.3.

Посматраље

Посматраље треба почети најмаље 30-60 минута после изношеља телескопа
из просторије у којој је смештен, или после отвараља куполе, да би се постигла
термална равнотежа са околином . Уколико постоји разлика од само 0,13°С у тем
ператури ваздушног стуба дужине 1 m унутар оптичког пута у телескопу, настаје

грешка на таласном фронту Л/4, па се не могу разазнати најфинији детаљи. Пос
матраља је најбоље вршити са травнатих површина (даље од бетонских, камених
или асфалтних, које се током дана загревају, па ноћу испуштаЈу акумулирану

топлоту и тако узрокују велике локалне турбуленције које веома кваре квалитет

слике) . Пошто светлосно загађеље не утиче на посматраља Марса, нема никакве
сметље ако се посматра из самог центра града, мада је ту нешто неповољнија

ситуација са турбуленцијама, између осталог због велике количине издувних га
сова .

Посматрач треба да је опуштен и концентрисан . У току посматраља се не сме
конзумирати алкохол, нити посматрати непосредно после оброка због тога што се

тада губи на моћи опажаља . Уцртава се у стандардизоване формуларе (пречник

кружнице

160

42 mm).

Овај пречник је тако одабран да

1 mm

на цртежу представља

километара на Марсу за делове који се налазе близу екватора у централном

1.
1
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меридијану, што је крајљи лимит у раздвајаљу аматерских инструмента пречника
од 150 до ЗОО mm . llртеж треба да је окренут тако да југ буде горе, сходно
оријентацији слике у астрономском телескопу.

.
Слика

2:

И:п.л.ед Марса за различите дужине цехтралхоz .меридијана.

Приоритет треба да буде у прецизности и тачности, а не у лепоти цртежа.
Облаке можете уцртавати као контуре са испрекиданим линијама, а светле тачке
као контуре са тачкастим линијама и уколико је потребно додатно их означити .

(.;лика. 1: УчрuшtЈа'Њс детаља ха Марсу. Стандардни шаблох, nречхика

Треба водити рачуна и о најмаљим детаљима и бележити све што се примети,
ма како то тривијално изгледало у том тренутку. Уцртавајте само оно што си

42 тт {zope

лево). Уцртава111е тер.михатора {zope средина). Уцртава111е zрахица nолархих каnа
{zope десно). Уцртавање обриса xajвefiux детаља {доле лево}. Сехчење (доле средина). Уцртавање фихих детаља {доле десно).

5.4.

гурно видите, а уколико нисте сигурни да ли сте нешто видели или не, посебно

забележите. За цртаље није потребан уметнички таленат већ само пуно воље
и упорности да се виђено nренесе на папир . Треба бележити све податке реле
вантне за посматраље: пречник објектива и жижну даљину телескопа, окуларе
и увеличаља, коришћене филтере, место и време посматраља, квалитет слике у

Уцртаваље и бележење

Прво се уцртава фаза, то јест положај терминатора - линије која дели ос
ветљени део планете од неосветљеног. Терминатор се пре опозиције налази на
источној страни диска и представља линију заласка Сунца на Марсу, а после
опозиције се налази на западној страни диска и представља линију изласка Сунца.
После тога треба уцртати обрисе поларних капа и нацртати контуре најмаркант
нијих детаља, водећи рачуна о љиховом положају и што је могуће тачнијем
уцртаваљу, забележити време и онда сенчити детаље по љиховом сјају.
Ова
прва фаза треба да траје најдуже десетак минута да се не би појавиле грешке у
положају детаља на цртежу због ротације планете . На завршетку треба сенчити
фине детаље и евентуално уцртати појаве у атмосфери посматране кроз различито
обојене филтере . Пожељно је и одредити релативне интензитете детаља рељефа
и атмосфере . Одређиваље интензитета се врши по релативној скали, у којој је О
- фон неба, 8 - сјај пустиља близу центра диска, 10 - сјај поларних капа ~ Треба
водити рачуна да се албедо једног броја детаља меља, па су зато узети сјај неба
и површине планете близу центра као репери . У почетку посматраља грешка у
процени интензитета износи 0,5, а код извежбаног посматрача 0,2 подеока скале .
Осим интензитета потребно је одредити и координате посматраних детаља.
Одређиваље дужине методом проласка кроз централни меридијан, а ширине са
цртежа, омогућава довољну тачност за аматерска посматраља уколико детаљи
нису близу лимба . О методи проласка кроз централни меридијан више у Бегунов

и др. (1981) . Десет дана пре и после саме опозиције (када је фаза практично
1,0) координате могу да се одређују проценом растојаља детаља од централног '

меридијана и екватора . Процена се врши у деловима пречника диска планете.
Ради прецизности мереља растојаље од централног меридијана и екватора не би
требало да буде веће од 0,5. За искусне посматраче грешка износи О,ОЗ . Време
мереља мора бити дато са минутном тачношћу . Аматери који располажу оку
ларним микрометром могу мерити координате детаља са тачношћу већом од О" ,5.

"

телескопу. Квалитет слике, односно величина атмосферских турбуленција, може
се проценити по следећој скали :

1-

Слика јако подрхтава, на диску планете се веома јасно примећују струјаље
и изобли'чеља . детаљи нису видљиви , а боје се мељају .

2-

велика. Могуће је уочити веће детаље.

З - Слика је статична, док диск лагано "струји".

. детаље

Могуће је посматрати и

умерене величине . Понекад се могу приметити кратка смириваља

слике.

4-

·

Слика подрхтава, али се не могу приметити изобличеља и обојеност није

·

Слика је оштра и непомична. Руб диска се јасно види и приметни су фини

слабије изражени детаљи . Често наступају периоди потпуног смириваљ~
слике .

5 - Слика је све време потпуно оштра. Могу се приметити и најситнији детаљи.
Дрхтаље и замућиваље наступају тек на 58 - в•. Телескоп може користити
максимално корисно увеличаље .

Осим ове, може се користити и Сиџвикова

(Sidgwick) скала на некој звезди

близу Марса (Томић, 198З).

6.

ФотографсiСа посматраља

Фотографисаље, иако повезано са великим техничким тешкоћама, због малог
пречника планете, чак и када је у опозицији, представља вредан метод посматраља
зато што је фотографија трајан документ, који се може накнадно обрадити и који
има велику вр.едност због своје објективности . Треба водити рачуна да се на
фотографијама уочава знатно маље детаља него приликом визуелних посматраља;
то је због тога што долази до "замућиваља" слике током осветљаваЉа филма. За

.. _,.... _...
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разлику од визуелних посматраља, на филм се током експонираља слажу слике

продужеља услед атмосферске апсорпције, када је Марс у кулминацији током
овог лета, износи између 1,2 и 1,5. Пропусност оптичког система код рефлек
тора зависи од природе рефлексионог слоја и броја површина, док код рефрак
тора и окулара од броја сочива и квалитета љиховог антирефлексионог слоја.
За двоогледални рефлектор и окуларну пројекцију са квалитетним окуларом То
износи око 0,6 . Геометријски албедо Марса у видљивој светлости износи 0,154 .
Зависност фазног коректора од фазе је дата у Табели 3. Пропусност филтера
обично даје произвођач у техничким спецификацијама, али се може без великих
проблема и измерити .

Марса и када су атмосферске турбуленције мале и када су велике, па добијамо
усредњену слику, на којој се губе фини детаљи . Међутим, координате делова
рељефа и појава у атмосфери, које су забележене на филму, знатно су прецизније
него када се одређују са цртежа.

6.1. Шта је све потребно за успеmно снимаље?
Да би се стекли услови за квалитетно снимаље потребно је много педантног
рада и мало среће .

Нипошто се не треба разочарати уколико су само два-три

снимка успешна од двадесетак снимљених, јер је то уобичајено. Не треба снимати
када су атмосферске турбуленције изражене, јер се онда највероватније на филму
неће забележити готово ништа . Потребно је сачекати ноћ са бољим условима и
тада снимати серије са по неколико сукцесивних експонираља да би се повећала
шанса да бар један снимак буде начиљен у тренутку када су турбуленције мини
малне. Незгодно је то што се величина турбуленција не може одредити у тренутку

снимаља, о~им уколико симултано не посматрамо неким дрrгим те~ескопом . Тако
се до развиЈаља филма ништа не зна о квалитету снимака (У томе Је велика пред

ност снимаља електронским камерама).
Да би се у великој мери искористила раздвојна моћ телескопа потребно је
повећати жижну даљину тако да пречник Марса на филму износи око 1 ,5 mm
- З mm . То значи да ефективна жижна даљина треба да буде између десет и
тридесет метара.

"'

Повећаље жижне даљине корисно је извести преко оку ла р не

(1983).

Пошто визуелно изоштраваље уноси грешку пропорционалну

па је, уколико је могуће, боље изоштравати између филма и окулара, а
не пре ·окулара или примарним огледалом као код комерцијалних Шмит-Касегрен

2(F/D),

телескопа .

(3-5 пута) . Када се лик планете изоштри, могуће је урадити следећи
исту

страну као

и око,

апарат

се

налази

лик планете помера у супротну страну од ока,

испред жижне

равни.

тада се апарат налази

иза жижне равни. У оба случаја постоји грешка у фокусирању. Када је лик
планете непокретан у односу на крст, онда је филм у фокусу телескопа . Уколико

на мутном стаклу не постоји крст, може се користити било који други репер (чак
и зрно прашине).

Наравно, пре снимаља треба проверити да ли је рефлексни

део апарата добро колимиран, да се не би појавила грешка, па .да се правилно
изоштрава, а филм се налази ван фокуса.
Подизаљем огледала пре експонирања, вибрације фотоапарата могу се сма

љити на минимум, и тако се избећи губитак квалитета. Требало би користити
пнеуматски окидач, и пажљиво окидати. Да не би долазило до губитка квалитета

због некоригованих ваносних аберација, планета треба да је на оптичкој оси.
Телескоп треба да има стабилну монтажу и добар часовни механизам јер се за
време експонираља лик Марса не сме померити за више од трећине раздвајаља .
Грешка ректификације треба да је маља од степена јер за времена осветљаваља

од секунде то може да унесе грешку до О"

,25.

Време осветљаваља треба да је блиско оптималном, датом изразом (Томић,

19~3) .:

t

:Р

=

(F/D) 2 ra(z)k(f)
1618тотаАq( !р )S ' .

где је: t 11реме осветљаваља филма, р Шварцшилдов експонент, D пречник об
јектива·; F .ефективна жижна даљина, r растојање Марс-Сунце у астрономским је

диниЦама,· та nропусност атмосфере, a(z) фактор продужеља времена осветљаваља
услед . !).тмосферске апсорпције, то пропусност оптичког система, А геометријски
албедо, q(!f') фа.Зни коректор, S осетљивост филма и k{f) пропусност филтера .
Пропусност атмосфере зависи од таласне дужине светлости и износи 0,70
за плави део спектра, 0,80 за зелени, 0,84 за жути и 0,88 за црвени . Фактор

Фазни коректор

(q)
1,000
0,992
0,970
0,933
0,883
0,821

користите Fuji Velvia 50 или Fuji Provia 100F.
Superia Reala 100 и Fuji Superia Extra 100.

ван оптичке осе и ако се лик планете помера у односу на крст на мутном стаклу

Ако се

или про

Завuсхосm фаэн.оz ~eope'ICmopa
(q) од фазе .

1,000
0,774
0,595
0,460
0,353
0,274

нижег контраста и маље раздвојне моћи . Уколико желите да снимите дијапозитиве

тест за проверу тога да ли се филм налази у жижној равни . Око померимо мало
фотоапарата у

оку ла р

Фаза

3:

Pan 2415, развијен у Rodinal-y (разблажен 1:25 или 1:200 и тада му је осетљивост
125 или 250 ISO) . Уколико га не можете набавити користите Kodak Т-Мах 100
или Ilford Delta 100.
Филмове веће осетљивости можете пробати, али су они

Уколико фотоапарат има могућност промене мат стакла, користите

оно са минималним расипаљем (дифузијом) и лупу за изоштраваље са великим

повећаљем

ну даљину телескопа,

Табела

јекциони објектив који се користи за
увеличаље жижне даљине, коришћене
филтере, место и време посматраља и
стаље атмосферских турбуленција.
За снимаље се препоручују филмови велике раздвојне моћи и контраста, а
средље осетљивости . Од црно-белих филмова најбоље се показао Kodak Tehnical

пројекције или неким другим, високо коригованим објективом (од микроскопа или
кинопројектора) . Сви подаци о прорачунаваљу параметара камере могу се наћи

код Томића

Пре почетка посматраља треба из
вршити неколико проба са временима
осветљаваља блиским прорачунатом .
Приликом снимаља потребно је начи
нити више снимака да би се повећала
вероватноћа да бар један буде начи
љен у тренутку минималних атмосфер
· ских турбуленција. Као и код визуел
них посматраља потребно је забележи
ти пречник објектива и ефективну жиж

.

Од негатив филмова користите

Fuji

Користећи компјутерску обраду снимака, могу се знатно побољшати резул
тати . Негативе треба скенирати у највећој могућој оптичкој резолуцији, а затим,
користећи исте методе као и у електронском снимаљу, обрадити снимке водећи

рачуна о репативно великом шуму ("зрнатост" филма), који је у оваквој врсти
снимаља неизбежан.
Уколико се неколико снимака слаже у једну композитну
слику, разлика у времену између снимака не сме бити већа од 240•, да не би
постале видљиве последице ротације . Код композитних фотографија "зрнатост"
се пропорционално смаљује са бројем употребљених снимака, а самим тим се уо
чавају и финији детаљи .

1.

Снимаље електронским камерама

Због осетљивости и високог коефицијента квантне искоришћености, електрон
ске камере дају много боље резултате него класична фотографија .
По детек
цији финих детаља могу се мерити са визуелним посматраљима, а по прецизности
одређиваља интензитета и координата првазилазе фотографска. Приликом сни
маља треба обратити пажљу на размеру слике на чипу, тако да се што више
искористи раздвојна моћ телескопа, али треба водити рачуна да се не употреби
превише велика ефективна жижна даљина да се не би непотребно продужи ло време
осветљаваља. Што је време осветљаваља краће, маљи је ризик да атмосферске
турбуленције покваре слику . Оптимално је узети да величина пиксела одговара
половини величине Ејријевог (Airy) диска:

r

F

= 1,22>. D'

где је : r радијус Ејријевог диска, а Л таласна дужина светлости .
За камере које имају веома мале димензије пиксела нису потребна велика
повећаља жижне даљине, па се могу користити и негативна Барловљева сочива
за повећаље жижне даљине. Приликом коришћеља филтера треба водити рачуна
о томе да је већина CCD чипова маље осетљива на плави део спектра, па је
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зато nотребно продужити време осветљаваља nриликом снимаља кроз nлави и
љубичасти филтер . Адаnтивна оnтика (АО-7) може nовећати раздвојну моћ и
умаљити негативан утицај атмосферских турбуленција . Користите филтере за
блокираље инфрацрвеног дела спектра, због тога што долази до расејаља светла
у силиконској nодлози . Уколико немате CCD камеру , за снимаље можете корис
тити дигитални фотоапарат или web камеру . Дигитални аnарат, коме се не може

и албеда заснивају на наслагама фине nрашине, коју ветрови наносе током го
дине. Када током nролећа ветрови нанесу танак слој фине светле nраmине по
одређеним регијама, nосматрач са Земље то види као релативно затамњивање

скидати објектив, поставите иза окулара телескоnа (афокалан начин снимаља).
Повећаље жижне даљине зависи од жижних даљина окулара и објектива фотоа
nарата. Web камера или дигитални фотоапарат коме се може скидати објектив
монтирају се на телескоп идентично као и класични фотоаnарат. Времена ос
ветљаваља зависе од карактеристика детектора, односа ефективне жижне даљине

и пречника објектива, губитака у атмосфери и оптичком систему и евентуалне аn
сорnције филтера. Преnоручљива је наnравити nробе пре самог nосматраља ради
утврђиваља најоnтималније вредности . Потребно је начинити већи број снимака
и за обраду користити оне најквалитетније . Пре било какве даље обраде обавезно
треба сваки снимак редуковати за величину термалног и случајног шума и нејед
наку осетљивост nојединих пиксела . Само тако можете бити сигурни да се уз
коректну обраду може извући максимум детаља. Иако обрада слика може дати
изванредне резултате, она не може исправити грешке у фокусираљу , колимацији,

нечистоће на оnтичким nовршинама и недовољно кориговане аберације .

Таласна дужина светлости
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8.

(60°-180°)

Најдоминантнији објекти на овом делу nовршине су 8olis Lacus (85°W , 26°8)
Mare 8irenum (140°W, 40°8). У тренуцима добре видљивости, северно од 8olis
Lacus може се видети танка црта Tithonius (80°W, 5°8), једна од ретких тамних

и

линија које имају реалну подлогу у рељефу nланете, то јест представљају део

је откривен помоћу сонде Маринер 9 и nредставља
највећи каљон у Сунчевом систему) . Пре нешто више од сто година Персивал

Vales Marineris (Vales Marineris
Ловел је тврдио да је

разгранате мреже канала вештачког nорекла .

Западно од

Tithonius део
8olis Lacus је nростран

регион око

Mare 8irenum (140°W , 40°8).

Се

верни део овог региона нема већих детаља видљивих телескоnом . Цео регион је
nоследица вулканске активности и у љемх се налази највећи вулкан у Сунчевом

систему

Olympus Mons

или

Nix Olympica (135°W, 20°N) ,

који се понекад, за време

изузетно добре видљивости, може уочити као светли кружић.

(180°- 300°)

У овом региону налазе се најмаркантнији детаљи на Марсу, а међу љима је

најуочљивији 8yrtis Major (300°W, 10°N), који се може наћи на цртежима Кристи
јана Хајгенса из 1659. године . Обликом веома подсећа на деформисану Африку .
Јужно од љега налази се Hellas {292°W, 50°8), један од најсветлијих региона на
Марсу . Са nречником од око 1700 km ПЈ>едставља једну од највећих последица
астероидног удара у Сунчевом систему (450 km већи од највећег таквог објекта
на Месецу - Mare Imbrium). Објекат који је ударио у Марс и наnравио Hellas
су Mare Tyrrhenum (270°W, 13°8) и Mare Cimmerium (210 W, 25°8). Северно од
8yrtis Major налази се област без уочљивих детаља, названа Utopia {265°W, 56°N) ,
у којој се налази место слетања, сонде Викинг 2.
- Трећи регион (300°-60°)

Најуочљивији детаљ је Meridiani 8inus (0°W, 5°8), од ког и nочиље рачунаље лон
гиту да. У тренуцима добре видљивости северна страна Meridiani 8inus се рачва у
два шиљка . У nродужетку се налази танка тамна закривљена линија 8abaeus 8inus
(335°W, 12°8) . Југозаnадно се налази пространо Mare Erythraeum (30°W, 30°8) .

: \:

.

л

Слика

Први регион

љему се може уочити мноштво шара и структура различитих величина и тонова.

т

и

-

Ово је регион са највише детаља на Марсу . У условима добре видљивости на

40

с

ф

Ради nрегледнијег оnИса, nовршину nланете ћемо поделити у три региона по
ареографској дужини.

вероватно је имао nречник око 150 km. Између 8yrtis Major и Hellas налази се
сnлет тамних шара које се nротежу ка југоистоку . Две најуочљивије тамне nеге
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беле површине

фини детаљи на површини

прозрачност атмосфере

Криве nроnусности обојених фи.t~тера и ?Ьихов утицај на иплед nовршин.
c1eux детаља и об.11а1еа на Марсу.

Опис површине

Тамне шаре које можемо видети на површини Марса су у ствари само ве
лике групације камеља и прашине, које имају другачији албедо и боју од око

лине . Некада се веровало да је сезонско затамљивање nојединих делова послед
ица бујаља вегетације у nролеће, када се отопе поларне капе, или промена на в е
ликим воденим nовршинама . Сада знамо да се сезонске nромене њихове величине

Северна страна овог мора врви од детаља.
се троугласти

Заnадно од Meridiani 8inus налази

који је nочетна nозиција за Oxus
(20°W, 20°N), један од најnознатијих "канала" . Он се протеже североисточно од
врха Margaritifer 8inus и укључивао је и "оазу" Oxia Palus ( 17°W, 8°N) . Ка се
верном крају диска може се уочити Niliacus Lacus (32°W, 27°N), једна од ретких
тамних nојава у овом региону. Место слетања Викинга 1 налази се мало западније
од јужног краја Niliacus Lacus, у Chryse Plantia (32°W, 8°N) .
8.1. Области са највећим сезонским и ,цуrорочним варијацијама
- Syrtis Major (300°W, 10°N)
Посматраља указују да постоје варијације ширине 8yrtis Major-a. Максимум
је средином лета на северној хемисфери (Ls = 145°), и тада му се источни крај
nротеже до 275°W. Минимум наступа почетком зиме, nосле перихела (Ls = 290°) .
У новијим посматрањима, после 1990 , нису уочене ове варијације. Такође, пос
тоји и вишедеценијска nромена изгледа 8yrtis Major . У односу на посматраља

Margaritifer 8inus (20°W, 20°8),

из средине nрошлог века nриметна је nромена величине и облика (сада изгледа

Ј
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"уже" и врх му је "оштрији"). После пешчане олује

влажнија и постоји већа количина облака . Да би се атмосферске појаве могле уо
чити потребно је добро упознати статичне детаље који се користе као оријентири
за проналажење атмосферских појава . Такође, треба водити рачуна о томе да су
атмосферске појаве тешко уочљиве и да се већина споро меља . Најуочљивије ат
мосферске појаве су простране јутарње магле и измаглице, које се виде као сјајан

2001 .

постао је "таљи" него

пре и врх му је попримио конусни облик.

- Hellas (292°W, 50°S)
Осим сталних промена албеда овај басен одликују и честе атмосферске појаве .
Како се солстициј на јужној хемисфери ближи, басен бива "поплављен" прашином
и тада настају јаке олује . Током зиме се у љему скупља водени лед и тада из
гледа заслепљујуће бело, а често је покривен иљем или ниским облацима . Током
пролећа лед нестаје и тада се може уочити тамнији центар Zea Lacus (288°W,
46°8), који се преко канала Alpheus (280°W, 40°8) протеже ка северу до Mare
Hadriacum (265°W, 40°8) и Zaonis Regio (З18°W, 4З 0 8) , а ка истоку до западног

обода

Peneus (З00°W, 40°8). Током опозиције 2001 . велика пешчана
чела баш у Hellas, па треба обратити посебну пажњу на овај регион .
- Solis Lacus (90°W, 30°S)

олуја је по

З5°8) подсећа на зеницу ока .

Током опозиције

1971 .

види се

као мали и неугледни тамни овал, али после велике олује 197З . нагло се повећава
и добија форму великог овала оријентисаног у правцу север-југ . Током опози
ције 1992-199З .
поново се види као маљи, тамни овал, оријентисан у правцу
исток-запад . После олује, током опозиције 2001, види се као мали овал димензија
сличних онима од пре тридесет година .

-

Тrivium-Cerberus

прошлог

века

и

смаљиваља

интензитета током

шездесетих,

Најуочљивији детаљ на Марсовој површини су поларне капе .

имао

велике

се меља љихова величина

у

зависности

од

Занимљиво је

промене

годишљих

доба . Северна поларна капа је састављена од воденог леда са сезонским наслагама
угљендиоксидног леда. Јужна поларна капа је скоро у потпуности састављена од
угљендиоксидног леда . За време лета, поларне капе се директно nутем субли
мације претварају у гасовити угљен диоксид и тако утичу на дешаваља у ат
мосфери .
Посматраља током већег дела године омогућавају мерење промене
величине поларних каnа, које није у потпуности предвидљива .

9.

То су изоловане тракасте структуре које се гомилају око високих планинских

Могу се очекивати око падина великих вулкана Olympus Mons (1ЗЗ W,

Атмосфера

0

18°N), Ascraeus Mons (104°W, l1°N), Pavonis Mons (ll2°W, 0°N), Arsia Mons
(120°W, 9°8) и Elysium Mons (215°W, 25°N), где су њихови комбиновани облици

То су ледени кристали воде који се

формирају када се влажан ваздух хлади приликом пењања уз високе планинске

масине . Највише се виде током пролећа и јесени . Пошто се сами вулкани могу уо

чити тек када је пречник планете већи од 20", облаци Представљају могућност да
им се индиректно уочи положај . Иако се понекад могу видети и без филтера, нај
боље их је посматрати кроз плави и љубичасти филтер када се налазе на великим
висинама, односно кроз зелени и жути када су на умереним висинама .

Топоrрафски облаци

Примећени су током већине опозиција .

Сезонске промене такође су забележене код: Pandorae Fretum (З45°W, 25°8),
Nilokeras- Lunae L. (60°W, 25°N), Candor- Tharsis (90°W, 10°N), Elysium-Тrivium
Charontis (210°W, 22°N), Mare Australe (90°W, 75°8) и Aonius 8inus (105°W, 47°8).
Вищедеценијске, често драматичне промене забележене су још код: Nodus
Laocoontis-Amenthes (245°W, 10°N), Nepenthes-Thoth (268°W, 8°N), Thoana Palus
(256°W, З5°N), Moeris L. (З45°W , 08°N), Antigones Fons- Astaboras complex (298°W,
22°N) , Margaritifer 8.-Hydaspis 8 . (З0°W, 2°8) , Nilokeras-Lunae L. (60°W, 25°N) и
Acidalium Fons-Tempe С. (60°W, 58°N) .
- Поларна :капа
како

Опис обла:ка

Ороrрафски облаци

врхова .

-

варијације сјаја током седамдесетих. У наше време је на граници видљивости .

посматрати

9 .1.
-

(210°W, 22°N)

Налази се на јужном ободу Elysium (215°W, 25°N) и представља веома заним
љиву област, јер је од тамне линије димензија 1ЗОО km х 400 km током педесетих
година

лук који уоквирује јутарљи и северни лимб планете .

довели до тога да се називају и w-облаци .

Познатији као "МаЈ?СОво око" , због тога што са околним свет лим регионом

Thaumasia t75°W,
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Такође се појављују око одређених

детаља на рељефу: великих дубоких кратера, великих долина и равница. Чешће
се појављују током пролећа на северној хемисфери.

Најчешће се групишу око

Aram (l2°W, 5°8), Edom (З45°W, 4°8) , Ophir (65°W , 10°8), LiЬya (112°W, 0°),
и Chryse (З2°W, 8°N). Посебно је уочљиво када су облаци груписани око 8yrtis
Major бројни јер му тада мењају боју из црне у плаву, а то се најлакше детектује
када је 8yrtis Major близу лимба. Жути и плаво-бели облаци , као и ниска магла,
изгледа да гравитирају ка области која лежи северно од Tyrrhenum (270°W, 1З 8)
- Hespera (240°W, 20°8) платоа. Посматраље ових делова Марсове површине
0

треба вршити кроз плаво-зелени или плави филтер ради лакшег детектовања.

-

Ре~еуреитни топоrрафски облаци

Мали, густи и трају више дана, а понекад се померају и мељају величину по

региону . У почетку су бели, касније се боја меља до зелене или чак жуте . Неки
облаци се формирају само током марсових вечери и јутара . Када се посматра
осветљени део nланете треба обратити пажњу на локално марсово време . Јутарњи
лимб се налази на источној страни диска планете, локално подне је у централном
меридијану а вече је на западном лимбу .

-

Измаглица о1ео лимба

Манифестује се као светли замагљени светлосни лук око јутарљег или ве
черњег лимба . Настаје због проласка светлости кроз Марсову атмосферу богату
аеросолима . Јутарња измаглица нестаје око осам сати ујутру по локалном вре
мену . Када је високо, најбоље се види у љубичастом, а ако је на маљим висинама
онда се види кроз плави, плаво-зелени или наранџасти филтер . Боја и интен
зитет јутарње измаглице су добар индикатор глобалног стаља времена на Марсу

-Облаци

и евентуалних пешчаних олуја са супротне стране .

Марсова атмосфера је веома динамична иако је знатно ређа од Земљине и у
љој постоји више врста облака и појава. Атмосферски феномени се могу пос
матрати телескопима од 150 mm до ЗОО mm. Већина детаља се уочава само
при посматраљу кроз филтере . Опште гледано, што су детаљи на већој висини
потребно их је посматрати на маљим таласним дужинама. Највиши облаци се
посматрају кроз љубичасти филтер, аеросоли на средњим висинама посматрају
се кроз плави, а ниске магле и мразеви на површини се посматрају кроз жути,
наранџасти и магента филтер . Активност облака зависи од дешаваља на поларним
капама, то јест што је сублимација леда са поларних капа већа, атмосфера постаје

-Облаци о1ео лимба

Светлији и згуснутији него измаглица . Највише су уочавани око екватори
јалних зона . Јутарљи облаци су обично дуги и дифузни, а нестају брзо након
изласка Сунца, па се зато протежу само око лимба.

-

Плави облаци

Видљиви само у плавом и љубичастом делу спектра.
на северној хемисфери у касно пролеће и рано лето.

Најчешће се појављују

~- -
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Налазе се на самој површини или непосредно изнад ље. Уз велику пажљу и
дугим посматраљима могу се разликовати од облака по сјају и <;>штрини ивиц~,
кроз плави, плаво-зелени, зелени, жути и црвени филтер . У~олико Је овал светлИЈИ
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времена настанка иља је од великог значаја у изучаваљу климе.

Светле пеrе или јутарљи и вечерљи облаци

(Примљено априла 200З.)

Јутарљи облаци се формирају током ноћи, сублимирају током јутра, а обично
нестају до поднева .

Иље може да потраје и током целог дана, у зависности ?д

а настају као изоловане шаре преко светлих пустиљских региона у касно поподне
и увећавају се како се примиче ноћ.

~·

Пешчане олује

OBSERVATION OF MARS АТ OPPOSITION
2003
The great Mars' opposition will occur at the end of August 20QЗ. The article gives а
description of visiЬle details on Mars' disc, the recommendation for observational equipments and instructions for observation.

INSTRUCTIONS FOR

годишљег доба . Вечерљи облаци слично изгледају, али су обично већи и брОЈНИЈИ,

-

астрофотография, Наука ,

Москва.

онда је реч о леденој магли око или на самом тлу. Ако Је наЈЈасниЈе видљив у
зеленом или наранџастом, а није у плавом делу спектра, онда је то иље на тлу .
Такође, познато је да магла настаје у долинама и котлинама, док се иље формира
у пустиљама, планинама и подножју великих кратера. Тачно одређиваље места и

-
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ТНЕ

Дешавају се током свих годишљих доба, али су најр3:спростраљеније Т?ком

солстиција на јужној хемисфери и у рано лето на севернОЈ хемисфери. ОлуЈе на
јужној хемисфери су веће него на северној и понекад могу да захвате целу пла
нету. Чешће се дешавају локалне олује, које настају у пустиљским . регионима .

Када се Марс налази у перихелу прима око 40% више сунчане енергиЈе него када
је у афелу, па су лета на јужној топлија него на северној хемисфери. Тада пос
тоји већа могућност настанка олуја које имају довољну снагу да подигну п.есак и
задрже га недељама у атмосфери . Откриваље места настанка, дужине траЈаља и
места која су највише погођена пешчаним олујама је од великог значаја за даље

лоцираље могућих места за спуштаље будућих мисија на Марс.

Олује се нај

чешће примећују као необични светли ова:Ли који одударају од околних тамних
делова , посебно кроз црвени филтер. Посебну пажљу треба обратити на регионе

Hellas Basin, Chrisie

и

Serpentis-Noachis,

северозападно од

Hellas

и

Solus Lacus,

где

је већина претходно забележених пешчаних олуја почиљала.

Нерешена појава која се истражује деценијама. Када се Марс посматра у
љубичастом делу спектра не могу се видети никакви детаљи површине осим об
лака, измаглице и поларних капа. Међутим, понекад се уочавају тамне линије
различите дефинисаности и величине . Ово разведраваље се дешава изненадно,
варира по пропусности и може захватити целу планету или само једну хемисферу .

Уколико Желите да се укључите у светску мрежу посматрача Марса и да тако

до принесете науци, потребно је да се обратите, Удружељу посматрача Месеца и
планета (ALPO) ради добијаља формулара и више информација. Без обзира на
то да ли ћете ову опозицију искористити само за спорадична посматраља или
ћете ноћи проводити· уз телескоп, не треба да заборавите да уживате у прелепом
призору који пружа Марс.
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дове!Са,
са вечнош1iу

1ie

се заzрлити .моја

.м.атерија,

а свест, душа?
Моли.м. вас,
уверите .ме да
јер без љеzа
уnлашен че!Са.м.

залаза!С свог
живота.

Вјеран Миладиновић

(28. VI 1986)

***

Абалакин В. К. (уредник):

ВЈЕРАН МИЛАДИНОВИЋ

и.м.а Христа

Љубичасто или плаво разве,цраваље

-

IN MEMORIAM

Москва.

·

На други дан Ускрса 200З . године сахраљен је Вјеран Миладиновић, настојник
Народне опсерваторије и Планетаријума, познат нашим члановима и по рукопису,
зато што је био експедитор "Васионе". Како сам се на послу са љиме најдуже
дружио и на сахрани једини говорио, добио сам задатак да и за часопис нешто
кажем о љему. Одмах да кажем да ме је, с обзиром на природу својих задужеља,
годинама питао да ли ће се "Васиона", једног дана, и од љ·ега опростити .
Вјеран Миладиновић је рођен у Загребу 1958. године. Његов отац, Мио
драг Миладиновић, је из Прокупља, а мајка, Тереза Стрмечки, из Иванеца у
хрватском Загорју . Средљу пољопривредну школу, техничког смера, завршио је
у Прокупљу. Струком се није бавио јер је ово усмереље за љегову уметничку
душу било потпуни промашај. Стално је писао песме, водио и цепао дневнике,
цртао , глумио и вајао у камену и дрвету .
Обављао је послове инкасанта , експедитора, курира и бринуо о чистоћи . Како
је становао у Планетаријуму - амаму, у просторији која је била намељена за
котларницу, имао је и улогу ноћног чувара . У послу је био отресит и ефикасан,
нарочито када је био мотивисан. Са 2З године рада улази у ред запослених
са најдужим стажом у нашим калемегданским објектима. Недостајала му је још
једна година па да му се са 25 година стажа оствари жеља
пензију, како би се посветио писаљу и филму.

-

одлазак у превремену
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Вјеран се у нашем Друштву заnослио 19. марта 1980. године . У петак , 21 .
марта ове године , веома се узнемирио због сахране нашег драгог nосматрача ,

Љубише Јовановића , да би с~е.цећег ~ана, 22 . марта , заувек нестао . Наnуштав~и
раније Народну оnсерваторИЈУ рекао Је : "Мачак, идем - nиши мин~с три часа . .
Вјеран , nознат и nод "уметничким именом" Мерлинка, животом Је nлатио св?Ј
алтернативни начин живота. Идентификација његовог тела, нађеног у шиnражЈу
Крњаче, извршена је 24 . аnрила . Сви смо били _згранути .
Вјеран је био у много чему дете .

Uенио Је више леnоту и младост него ,

наnример , знање и звање . Због таквих судова и ставова стално се, .цонких?товс~и,
сукобљавао са стварношћу .

Његов трновити животни nут, почев од наЈраниЈег

детиљства , и вредносни ставови чинили су г~ необ~чним и занимљивим . Овде
морам да nоменем да му је од све родбине у наЈлеnшоЈ у_спомени остала само баба
Ка.цивка , коју је често nомиња_о .

ср.цачан и свима драг .

Волео је живот, би<? Је темпераментан, искрен,

Знао Је са људима.

Волео Је животиње. - бринуо се .о

многим nсима луталицама. Познат је његов пас Бели, за кога Је тврдио да Је
најбржи пас на Калемегдану . Знао је nанчевачким Uиганима да куnи и коња и
козу.

Сахрана је била шарена . Било је nуно људи, _ иако су многи остали необавеш
тени . Било је и оних који воле улице и. оних КОЈИ љима _ хо.це као доктори наука .
Заједничко им је било што су волели ВЈерана и што их Је он волео .
Вјерану је стално била на уму nролазност људског живота. Зато су му утеха
били филмови у коЈ' има Ј· е имао улоге натуршчика , наnример "MarЬle ass" ре.цитеља Желимира Жилника, аутобиографска књига " терезин син , "стан , чиЈИ
су зидови својеврсни мозаик, наnрављен . од гран.итних коцки , а дрвене гре~е .дуборези , и скулnтура поред ПланетариЈума , коЈу сам назвао F-117, а КОЈУ Је
неовлашћено nочео да диже у време бомбардоваља , улажући у њу вели.ки рад и

'

"

})
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int . eu . org/fizika/radovi/ЉOO/index . html.
У nаузама између nре.цавања , као и

за време неинтересантних (наравно, и
ма и таквих) nре.цавања, уживали смо у
шетњам:а nрелеnом О.цесом, куnали се
у Uрном мору и испитивали укусе раз
них врста оригиналне руске вотке . По
следљи радни дан се завршио великом

порука свима жељним знања, нових по

Према Стјуартовом извештају бљеса:к

знанстава и мало авантуре.

И ове,

ЛЕТЊА ШКОЛА
АСТРОНОМИЈЕ - ОдЕСА

2002.

Почетком августа nосле.цње симет
ричне , 2002 .
године , на београдској
железничкој станици се једног топлог
суботњег јутра окуnила груnа будућих
физичара и астрофизичара са намером
да превали дуг nут .цо украјинских оба

ла Uрног мора . Међу њима и иниција
тор експедиције - аутор овог чланка који треба бар мало да nренесе утиске
донесене из Украјине .
Наиме , у О.цеси се , сада већ тради
ционално, свакога лета о.цржава школа

астрономије и астрофизике за ету ден
те и младе научнике . Иако скромних
финансијских могућности, организато
ри се тру .це да редовни долазак добрих

окуnе што већи број учесника, тако да
сви заинтересовани могу

ресу

nре.цавача и стручљака из више земаља

(иnак, nонајвише Русије и Украјине) о
безбеди добар квалитет дневних · обра
зовних часова, док је nрисуство мла
дих из истих тих крајева гарант добре

(ноћне) забаве . Све то, уз стварно ве
лику љубазност и nредусретљивост .цо
маћина, је довољно да анулира заис
та очајне услове смештаја (за студен-

но су веома nријала nредаваља оnшти
је nрироде, нnр. филозофске последи

це астрономских разматрања (др Флин
П . ) . Од учесника из наше земље свој
рад ("Vertical Propagation of the MHD
Waves") је, у сарадњи са С. Не.цељко
вићем, изложио Д. Милисављевић , а
рад "Theological Arguments in Contemporary Cosmology" моја маленкост ; овај

.цр·уги се може наћи на адреси

www.ivantic.

http:/ / -

nосетити ад

http:/ /www .geocities.com/aossOЗ

и

ли се за савете обратити аутору овог
текста на: zoran..andj@yahoo.com .

Зоран Анђел~еовuћ

НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ
НАЈМЛА ЋИ КРАТЕР НА
МЕСЕЦУ?

Лумумба" , па још мало горе) .

ведених, уско стручних тема , мени лич

године, nочетком ав

затори су свакако више него вољни да

као у студентском дому "Патрис

џу Гамову (чије име конференција но
си - nре.цавач : ' nроф. Черњин А. Д.),
структури универзума (nроф. Новос
ја.цлиј Б. С . ) , магнетним nољима око
црних рупа (nроф . Бисноватиј-Коган
Г . С.), хемијској еволуцији галаксија
(nроф . Пиљугин Л. С . ) итд . Поред на

2003.

густа организује се исти скуn . Органи

Милан Јелuчuћ

Концеnција конференције је веома
добра:
јутарња nре.цавања великог
формата {од по сат времена) су nра
ћена nоподневним краћим излагањима,
док је касно nослеподне резервисана за
кратке nрезентације радова самих сту
дената -- учесника . Тако је ове годИ
не било заnажених nре.цавања о Џор

После мукотрпне анализе снимака,
Бурати и Џонсон мисле да су усnеле .
Између кратера Шретер и Палас nро
нашле су трагове недавно формираног

метара у nречнику, што би значило да
је тело које га је направило имало. бар
20 метара у nречнику . Изгледало Је да
је Стјуартова загонетка, стара nола ве

Свима ће нам недостајати његова комуникативност, виспреност , оnтимизам
(који је nоследљих месеци био nољуљан), ве.црина и смисао за хумор .
те :

чевог nрИвидног диска.

вечером nријатељства, којој су прис:ус
твонали сви учесници, уз многоброЈне
здравице и nријатне разговоре .
Два
дана потом на ред је дошао nут од 2500
километара назад у Београд, кроз ве
личанствене градове Украјине и са nо
сетом монументалном Кијеву .
После
свега остаје веома леnо сећање, и пре

средства.

НАШИ У ИНОСТРАНСТВУ

на . Надале су се да ће на снимцима
велике резолуције уочити "свеже" фор
миран кратер у средишљем .целу Месе

Петнаестог новембра

Стјуарт

(Leon Stuart),

1953.

Леон

астроном ~ма

тер, је само желео да исnроба своЈу о
прему . Али, један од снимак_а Месеца
које је направио nревазишао Је сва ње
гова очекивања. Спремајући се да на
чини nосле.цњи снимак приметио је све

тлу мрљу у близини терминатора (ви
дети 111 страну корица). Пожурио ј~ да
развије снимке и на последљем се Јас
но видела изразито светла тачка. По
мислио је .ца то мора бити место удара
метеорои.ца у Месечеву површину .
Слика је објављена у два часопи
са: The Strolling Astronomer и Journal
of the lnternational Lunar Society. О.цба
цивана од стране скеnтика као фалси
фикат, деценијама касније контроверз
на слика је привукла пажњу астроно

ма Бони Џ. Бурати (Bonnie Ј . Buratиз NASA/Jet Propulsion Laboratory
(САД) . Заједно са Лејн Л . Џонсон (Lane L. Johnson), сту.центом колеџа По
мона (САД), започела је проучавање

ti)

снимака Месечеве nовршине наnравље
них 1994. године летелицом Клементи-

кратера (видети 111 страну корица).
Процениле · су да кратер има око 200

ка, коначно решена .

Али

nостоји нешто што збуњује.

је трајао најмање осам секунди . "То Ј~
велики nроблем", коментарише Х . ЏеЈ
Мелош (Н. Јау Melosh) . Бљесак у тра

јаљу од осам секунди би одговарао екс
плозији оне количине стења која би би
ла избачена nри формираљу кратера

од

80

километара у nречнику . Бурати

на

то

одговара

да

су

nриликом

су да

ра комете Шумејкер-Леви и Јупитера
nоједини фрагменти остављали светле
мрље које су се виделе неколико секун

ди. Мелош додаје да су на снимцима
наnрављеним 1999, за време nроласка

Месеца кроз метеорои.цски nоток Лео~
ни.ца , снимљени бљескови на МесечевОЈ

nовршини који су последица _ nада ме
теорои.ца, али да су они траЈали само
неколико хиља.цитих делова секунде.

Да ли је могуће да је Стј у арта nре
варио "тачкасти" метеор? Бурати од
бацује ту nретпоставку као мало веро~

ватну .
је око

Вероватноћа за такав догађаЈ
Осим тога, Стјуарт

1:650 000 .

је снимак начинио у раним: вечерњим

сатима (сумрак) .

У то врем:е _метео~и

нису тако чести . Бурати и ЛеЈн остаЈу
nри ставу да је Стјуартов снимак ау
тентичан. "То је једини снимак удара
метеорои.ца у чврсто тло" .

Међутим, Џон Вестфол (John Westиз У.цружеља nосматрача Месеца

fall)

и nланета nронашао је nоменути кратер
и на снимцима Месеца из 1919, начиље

ним Хукеровим телескоnом на Маунт
Вилсон у (САД), као и на још некима из
тридесетих година . То значи да кратер
није могао настати 1953. године .
Загонетка остаје .

Према :

Sky & Telescope,

мај

Astronomy Now,

мај

2003.
2003 .

Горан Павuчuћ
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ПОРТРЕТ АЛФЕ :КЕНТАУР А
По први пут астрономи су успели
да одреде величине (пречнике) звезда
у нашем непосредном окружељу. Ради
се о компонентама А и Б троструког

система а

Centauri.
Centauri

Звезда а

је трећа по при

видном сјају на небу и може се пос
матрати са јужне Земљине полулопте.

Посматрана малим телескопом раздва
ја се на две компоненте - А и Б . Ме
ђусобно су удаљене З,6 милијарди ки
лометара (мало више него удаљеност
Урана од Сунца), а за обилазак око за
једничког центра маса потребно им је
80 година . Прилично далеко од љих
налази се Proxima Centauri,· црвени па
туљак, после Сунца нама најближа зве
зда, која се око компонената А и Б кре
ће са периодом од милион година .
Компоненте А и Б су астрономима важ
не јер су то звезде веома сличне Сун
цу. Проучавајући ове звезде астроно
ми покушавају да предвиде каква је
судбина Сунца.

САд, су посматрали магли

Vermont),

шири брзином од

2900 km/s.

удаљеност на којој је дошло до експло
зије.
Резултат је био велико изнена
ђеље - свега 7600 светлосних година .
На тој удаљености супернова типа Ia
се видела као објекат привидне велИ
чине -7,5.

Према:

Astronomy Now,

пречника осам

метара,

симулира

така са мерељима која су извршена то
ком деведесетих година сателитом HIP-

када је одређена љихова у да
љеност (4,З6 светлосних година), било
је могуће одредити љихов стварни по
лупречник . Компонента А је нешто ве
ћег полупречника него Сунце - 854 000

p ARCOS,

километара, док је компонента Б нез

натно маља од Сунца

метара (полупречник

- 602 000 кило
Сунца је 696 000

километара).

Према :

Astronomy Now,

мај 200З .
Горан. Пaвu-чuli

НАЈСЈАЈНИЈА ЗВЕЗдА У
ИСТОРИЈИ

Супернова посматрана пре скоро
1000 година је на.јсјајнија звезда икад
посматрана . Астрономи са колеџа Ми
длбери у Бермонту (Middlebury College,

ћим моделом

љивог периода проучаваља ових обје
ката.
Координацијом посматрачких
пројеката добијаће се све више подата
ка везаних за GRB. Сателит Европске

Више од деценије астрофизичари су
били збун.ени мистериозним бљескови

свемирске
опремљен

гама зрака (Gamma-Ray Burst,
GRB), који су се појављивали насумич

агенције,

спектра, лансиран у октобру 2002, де
тектује по један GRB сваког дана. "IN-

TEGRAL је
пернове,

два

детектором

Х-зрачен.а и камерама за оптички део

нављали

месту

INTEGRAL,

спектрометром,

тих делова секунде и никад се нису по
истом

колабирају

У складу са љим

у црну рупу . Процељује се да је GRB
021004 изазван колапсом звезде која је
била 15 пута масивнија од Сунца.
GRБ 021004 је само почетак узбуд

ГАМА БЉЕС:КОВИ
ОТ:КРИВАЈУ "РОЋЕЊЕ" ЦРНЕ
РУПЕ

на

GRB.

GRB је последн.и трзај масивне звез
де, у тренутку када се љено језгро под
силом сопствене гравитације претвара

Горан. Пaвu-чuli

но на небу, трајали неколико хиљади

них

ни подаци слажу са тзв.

мај 200З.

(Very Large Telescope Interferometer - VLTI, Европска јужна оп

јући телескоп са пречником од 100 ме
тара . . Посматраља која су обављена о
могућила су да се одреди угаони пре
чник компонената А и Б. Угаони преч
ник компоненте А је 8,5 лучних мили
секунди, а компоненте Б 6 лучних ми
лисекунди. Комбинацијом ових пода

Џорџ Рикер (George Rlcker), главни ис
траживач на пројекту НЕТЕ. Међуна
родни тим са Калифорнијског институ
та за технологију верује да се добије

Користе

ма

серваторија), инструмента који комби
нује рад четири телескопа појединач

ви су много снажнији него што се мис
лило - изгледа да је енергија израче
на у облику гама радијације уствари
само врх леденог брега", рекао је др

ћи тај резултат могуће је одредити и

Међународни тим астронома је по
моћу "Врло великог телескопског ин

терферометра"

Резултати објављени у мартовском

издаљу часописа "Природа" {Nature)
обилују изненађен.има. · "Гама бљеско

ву слабог сјаја која је преостала по
сле супернове 1006. године у сазвеж
ђу Вук. То је била супернова типа Ia.
Тим је мерио брзину којом се маглина
шири, премеравајући љен угаони преч
ник на небу .
Ради добијаља прециз
нијег резултата урађене су и анализе
спектра . Израчунато је да се маглина

пута .

направљен да проучава су

црне рупе

и

неутронске звез

де и тек сада уочавамо колико овај ин

Бљескови гама зрака су посматрани на
космолошким у даљеностима, али љихо

струмент може допринети проучаваљу

во потпуно разумеваље није било могу

GRB", рекао је др Крис Бинклер (Chris
Winkler), један од истраживача на про
јекту INTEGRAL.
За децембар 200З.
године NASA
планира лансираље сателита SWIFT,

ће без посматраља у Х, ултраљубичас
том и оптичком делу спектра.
Таква
посматран.а омогућују научницима да

конструишу криву сјаја GRB, што им
даље омогућава да објасне те догађа

опремљеног изузетно осетљивим детек

је.

торима оптичког,
Х зрачен.а.

Четвртог октобра 2002. NАSА-ин
сателит НЕТЕ, намељен детектоваљу
извора зрачеља високих енергија, уо
чио је извор гама зрака, означен као

GRB 021004.

За свега неколико секун

ди биле су познате љегове координа
те, које су прослеђене до аутСiматизо
ваног телескопа у Бакоу (Wako), у Ја
пану, који је успео да само 19З секунде
после првобитног бљеска детектује се
кундарни бљесак. Затим на сцену сту

40

инча, на планини Паломар .

(Калифорнија, САД), који наставља да
детектује зрачеље у наредних неколи

ко минута .

ка

неком

другом

ме

тачно толико времена,

а ако се и гра

витација простире истом брзином као и
светлост, онда би нас утицај Сунца по
годио за исти временски распон. Зна
јући за све ове претпоставке, један тим
астронома је покушао да докаже ковач
ност брзине простираља гравитације и
одреди н.ену приближну вредност .

Замисао се родила у глави Сергеја
Копејкина, физичара на универзитету

Мисури (САД). Пре четири године он
је применио општу теорију релативно
сти да би проучио гравитациони ути
цај покретног тела на електромагнетно
зрачеље . При том је претпоставио да

ће утицај зависити од брзине гравита
ције. Ла би то доказао било му је пот
ребно да нађе извор зрачеља и масив
но тело . Копејкин је решио да проучи
путан.у Јупитера у наредних ЗО годи
на и да нађе повољни тренутак окулта
ције или конјункције. Осмог септемб
ра 2002. Јупитер је привидно пролазио
поред квазара ЈО842+18З5. Ла би извр
шио што тачнија мерен.а, Копејкин се
обратио Еду Фомалоту са Национал
не радио-астрономске опсерваторије у
Бирџинији (САД) за помоћ. Фомалот
је успео да, поступком интерферомет
рије, обједини 11 радио-телескопа рас

милијарде светлосних година, у прав

са са далеког квазара и да се он на не

GRB је,

осим од

професионалних астронома, посматран

и од великог броја астронома аматера .

Према:

Astronomy Now,

мај 200З.
Горан. Пaвu-чuli

'

покренуло

сту у Васиони? Одговор је тај да би
Земља наставила неометано да се кре
ће на садашљој путан.и још неких 8,З
минута, а онда би и она "појурила" за
Сунцем у истом правцу . Ствар је у то
ме да светлост са Сунца до нас путује

поређених од Хаваја, преко континен
талног дела САД и Левичанских остр
ва до Немачке.
Уз помоћ овог моћ
ног оруђа они су открили да је дош
ло до незнатног савијаља радио-тала

цу сазвежђа Лав. Овај

•·i

зином

Током априла 200З. НЕТЕ је детек
товао један од најближих и најјачих до
сада посматраних бљескова гама зра
ка. GRB ОЗО329 је удаљен свега две

па телескоп "Ошин", пречника објек
тива од

ултраљубичастог и

Шта би се десило са Земљом када
би се неким чу дом Сунце великом бр

ИЗМЕРЕНА БРЗИНА
ГРАВИТАЦИЈЕ?

За свега петнаестак мину

Гравитација, невидљива сила која

та око 50 професионалних телескопа је
посматрало овај догађај, што је по пр
ви пут научницима омогућило да скоро
у потпуности реконструишу криву сја

држи све нас привезане за Земљу, је
једна од великих загонетки науке . Осо

ја једног GRБ.

коначном брзином.

бито се то односи на старо питаље да
ли се она простире тренутно или неком

бу незнатно померио у односу на свој
стваран положај. Другим речима, гра
витација Јупитера је савила радио-та
ласе

квазара

док

говој близини.

су

пролазили

у

ље

Мерећи величину са

вијан.а и временски распон од тренут
ка кад је Јупитерова гравитација по
чела да делује на радио-таласе, дошли
су до закључка да се гравитација про
стире коначном брзином - истом као и
светлост, с могућношћу одступан.а

±

20%.

Не с малом хвалом, научници су

рекли да је прецизност љиховог мере

ља једнака прецизности мереља дебљи
не људске власи на даљини од 400 km.
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Међутим, ово откриће је дошло под
удар критике још пре него што је об
јављено на састанку Америчког астро
номског друштва, седмог јануара 2003.
Неколико научника верује да су Копеј
кин и Фомалот, у ствари, само изме
рили брзину светлости и ништа више.
Такође, постоји и неповереље према

тачности њихових прорачуна.
Како
год било, у круговима теоријских фи
зичара и даље траје расправа око тога
шта је, у ствари, измерено тог 8. сеп
тембра.
Јупитер и његови месеци су помог
ли Олафу Ремеру да у 17. веку до
каже коначност брзине светлости и да

израчуна њену вредност (била је за о
ко трећину мања од стварне) . Три и
по века касније, Јупитер је послужио
још једном, овога пута у покушају да
се докаже коначност брзине простира
ња гравитације .

Према :

Voice of Aтerica, 08. 01. 2003.
Мuлан Мuљушевић.

***

ја са.м nоларна звезда
ја са.м nоларна звезда хошта.м сто
долара
nоларна .медведица .ме је родuла једне
блиставе зu.мсхе ноћи
хуnује.м своја

у најбољu.м
рад1Ьа.ма аљас~ее
~еаже.м добар .мраз хад га xynu.м дају .ми

xpma

га

.моја светлост с~еа~еуће no зuдовu.ма
ато.мсхuх nодморница
.моје u.ме светлуца у наутичхu.м
венцu.ма

хаnетани .ме nоштују хао nредседни!Са
nредседници .ме воле
хао своје најбоље ~еаnетане у зu.мсхој
ноћи светлуца.м

носе .ме ~еао стаiСЈiени .месец шта би без
.мене

влада.м њu.ма ~еао они noiCJionцu.мa
својuх часовниха

свu.ма гледам у очи што се .мене тиче
u.ма .много

МАЛО ПОЕЗИЈЕ

nлавuх очију из .мора зеленог поnут
боце често и.зраља.м

Поларна звезда, која вековима по
маже путницима,

у леденu.м бреzовu.ма zр.мu.м nуц~еета.м

морепловцима и аст

nрстu.ма

рономима да лакше нађу свој циљ, мо
же да бу де и "веома северни тотем у
зимској ноћи", чија "светлост скаку
ће по зидовима атомских подморница".
У овом броју представљен је песнички
доживљај Поларне звезде немачког по
ете Ханса Карла Артмана, једно неас
трономско виђење, које ће у многима
наћи одјек.
Песма је код нас објав

три есхu.мс~ее девој~ее леже чехајући .ме
у .мојој nостељи од туљана

љена у "Антологији савремене немачке
поезије (1945-1989)", коју је приредио
Златко Красни, а штампало издавачко
предузеће "Братство јединство" у Но
вом Саду, 1989 . године .

једно од .мојих u.мена је туљан девој~ее
ходају голе
у снегу обнављају своју леnоту у .мо.м
светлуцаљу

~еуnује.м и.м хоже у најбољu.м радљама
читаве аљас~ее

ја са.м и један веома северни тоте.м у
зu.мсхој ноћи

Мuлан С. Дu.митријевић.

Ханс Карл Артман

111 страна :корица: горе- Фотографија Месеца ~еоју је 15. XI 1953. наnравио
Леон Стјуарт Светла тач~а у близuни тер.минатора је nретnостављена eiCcnлoзuja настала ударом .метеороида у Месец. Ехсnонир.аље ()' ,5. {Видети вест на
85. страни.) ;цоле -Део Месечеве nовршине снu.мљен са летелице Кле.ментина .
Сли~еа nредставља .мозаих од снu.ма~еа у nлавој и блис~еој инфрацрвеној области
сnе~етра . Стрелица . nо~еазује .млади ~ератер за ~еоји се у nрви .мах nо.мислuло да је
настао у е~есnлозuји{?) са zорље сли~ее. (Видети вест на 85. страни.)
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ПЕДЕСЕТ ГОДИНА "ВАСИОНЕ"
MU.!Iaн С. Дu.митријевић

Астрономска опсерваторија, Београд
Са бројем 5 за 2002 . годину, часоnис за астрономију "Васиона", који издаје
Астрономско друштво "Руђер Бошковић", завршио је nедесету годину излажеља .
Мада у љему има и правих научних чланака , објављени прилози су претежно по
nуларизаторски, а овај часоnис је такође и орган Друштва, који прати не само
љегов рад и рад љегових чланова, него и догађаља у астрономији у нашој сре

дини .

Зато то није високотиражни лист који прештампава занимљиве чланке

из - иностраних новина и часописа да би издавачима доносио новац, при чему
стари бројеви губе вредност . Комплет овог часописа представља ризницу, која
омогућава истраживаље историје астрономије у протеклом периоду, а посебно

истраживаље историје и развоја Астрономског друштва "Руђер Бошковић", као
и веома корисну астрономску "библиотеку" и праву енциклопедију науке која нас
приближава звездама .
Прелиставајући стара годишта " Васионе" налазимо увек актуелне текстове,

l

драгоцене свакоме ко жуди за спознајом небеских тајни . Ту су "Зашто проучавамо
небо " (Радован Данић, 1959, 61), "Како да начинимо астрономски дурбин" (Дра
гутин Гајић , 1964, 33) , "Развој фотографије Сунца и примена снимаља код пом
рачеља" (Петар Кубичела, 1960, 85), "Потпуно помрачеље Сунца посматрано
у Ваљеву " (Радован Данић, 1961, . 10), "Аматерска посматраља променљивих

звезда" (Радован Данић, 1959 , 42), " Фотографисаље сателита " (Богдан Алексић,
1967, 34), "Вештачки сателит посматран из Београда" (Перо Ђурковић , 1957,
61), "Посматраље лета вештачких сателита" (инж . А . П, 1957, 84), "Мереље и
одређиваље пречника малих небеских тела" (Ружица С. М.итриновић, 1958, 123),
"Упутство за посматраље провидности Марсове атмосфере" (Ђорђе Телеки, 1958,
125), "Посматраље тоталног Месечевог помрачеља" (Радован Данић , 1954, 29),
" Фотометрија површине Месеца 13/19. V 1957." (Владис Вујновић, 1957, 115) ,
"Аматери и професионални астрономи" (Ђорђе Телеки, 1982, 33), " Шта су неас
трономи открили у астрономији" -(Бранислав Шеварлић, 1978, 38) , "Астрономи
аматери у свету и код нас " (Ненад Ђ .- Јанковић, 1965, 5) , "Почели су као ама
тери" (Драгослав Ексингер ,

1961, 51),

"Жене астрономи ; из времена

npe

наше

ере па до краја XIX века" (Ружица С . Митриновић, 1955, 29), "Хронологија ас
трономских тековина" (Војислав Мишковић, 1955, 21, 65, 90; 1956, 22), "Како је
пронађена планета Србија " (МилораД Б. Протић, 1955, 53) .
Посебно бих издвојио изузетан чланак · Радована Данића (1954, 73)- "Посма
траље Месеца", антологијски текст у коме се описују промене Месе~а дан по дан
и дају ·одговарајућа упутства. Први председник нашег Друштва, наЈвећи хирург
међу астрономима и највећи астроном међу хирурзима, човек кој!{ је Деспотовој
кули удахнуо своју душу и знао да и обичну операцију, попут дотериваља сата,
претвори у незаборавни ритуал, каже : "Почећемо са Месецом старим два дана ,
јер на узаном српу од једног дана слабо ће се ·на нашим ла титу дама моћи нешто
сигурно видети. На јужноме крају испупченог руба · месеца види се узано тамно

поље јужног

-

аустралног

-

мора. Северно од овога, т.ј . мало ниже јер дуроин

даје изврнуту слику, назире се Хумболтова долина .

Mare Smythi

У висини екватора се види

а још ниже од овог видимо већ један део од

се ово видети такође
Месеца. "
·

15.

или

16.

Mare Crisium.

Све ће

дана Месечеве старости, дакле nосле пуног

.
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Непролазна занимљивост и квалитет поменутИх и других текстова у "Васиони"

Ексингер (30), Љубиша Јовановић (27), Нинослав Чабрић (25), Бранислав Ше
варлић (24), Стеван Корда (23), Владан Челебоновић (22), Слободан Нинковић
(22) и Драгутин Квежевић (21).
Ако бисмо направили листу аутора који су "Васиони" поклонили више од
50 ситних прилога (не рачунајући круnније, узете у обзир у првом од ова три

оправдава љихово издвајаље и објављиваље у посебним тематским и антологиј
ским зборницима, пошто љубитељима звезданог неба ван Београда старији бро
јеви нашег часописа често нису доступни, а рана годишта су распродата .

У својим сећаљима на рођеље наше "Васионе", бард астрономије који је наш
часопис окитио првом песмом ("Састанак", 1970), наш највећи историчар науке

о звездама, правник по струци

(Јанковић

1992) :

-

астроном по вокацији, Ненад Јанковић, каже

"На првој годиmв.ој скупштини Астрономског друштва "Руђер

-~
.]

Бошковић", одржаној 22 . 2. 1953, појавио се нама дотле непознати Михаило Ве

лимировић, потпуковнИк, функционер Ваздухопловног савеза Југославије (ВСЈ).
Он предложи да Друштво и Астронаутичка секција ВСЈ покрену заједнички ча
сопис за астрономију и астронаутику. Скренута му је пажља да Астрономско
друштво нема средстава за "то, али Велимировић објасни да то неће бити проблем,
за трошкове ће се побринути ВСЈ, а обезбедити и просторију за уредништво . "
Значајан догађај у историји нашег часописа био је и састанак представника
"Васиона" постане централни лист свих астронома Југославије (Ђорђе Телеки
стр . 53) .
Када је 1962. престао допринос финансираљу "Васионе" од Комисије за ас
тронаутику ВСЈ, она прелази на маљи формат. Последљи представник астронау
тике напустио је редакцију 1980. године, када орган нашег Друштва и формално

1984-1987. У Уређивачком одбору радила су у протеклом периоду педесет и че
тири члана од којих је 15 било задужено за астронаутику. десет или више година
чланови Уређивачког одбора били су Ненад Јанковић (34 године, 1953-1996), Је
лена Милоградов-Турив (33 године, 1970-2002), Александар Томић (28 година,
1975-2002), Милан С . Димитријевић (26 година, 1977-2002), Радован Данић

1960,

постаје само часопис за астрономију .
Да би се испунили услови Републичке заједнице за науку, која је од броја
1 за 1971. годину редовно помагала наш часопис, уводи се 1980. године све
што је потребно, према упутству Заједнице, за уређиваље примарних научних
часописа, као што је универзална децимална класификација (УДК број) , апстракт
на енглеском језику и податак када је рад примљен.

Од броја

2-3

за

1991 .

Од почетка

1992.

набрајаља) онда је најактивнији Милан Јеличић са 207 таквих текстова. За љим
следе Бојана Алексић (153), Милан С . Димитријевић (136}, драгослав Ексингер
(127), Радован Данић (122), Јелена Милоградов-Турин (103), Ђорђе Телеки (79),
Владан Челебововић (77), Стеван Корда (68) и Перо М. Ђурковић (51) .
У протеклом периоду Главни и одговорни уредници били су Ненад Јанковић
(1953-1972), Перо Ђурковић (1973-1974), Јелена Милоградов-Турин (1975-

1982), Бранислав Шеварлић (1983-1984) и Милан С. Димитријевић од 1985.
Заменик уредника била је Јелена Милоградов-Турин (1996-1997), помоћници
Александар Томић (1977-1991, 1997. до данас), Милан С . димитријевић (19811984), Владан Челебоновић (1985-1990), Лука Ч . Поповић (1991-1995) и Срђан
Самуровић (1997-1998), а Уредник додатка био је Нинослав Чабрић у периоду

астрономских организација у ФНРЈ, одржан 23. фебруара 1958. године на ини
цијативу нашег Друштва. На љему · је усвојен предлог Божидара Поповића да

(24 године, 1956-1979), Милан Јеличић (22 године, 1981-2002), Владан Челе
боновић (21 годину, 1982-2002), Бранислав Шеварлић (18 година, 1963-1966,
1978-1991), Драгутин Кнежевић (16 година, 1959-1974), Александар Кубичела
(16 година, 1966-1967, 1978-1991), Перо Ђурковић (15 година, 1953-1962, 19731977), Рајко Петронијевић (15 година, 1981-1995), Милан Вулетић (14 година,
1989-2002), Нинослав Чабрић (14 година, 1978-1991), Ђорђе Телеки (13 година,
1967-1973, 1982-1987), Стеван Корда (13 година, 1957-1967, 1976-1977), Мило
рад Б. Протић (12 година, 1953-1963, 1968-1969) и Лука Ч. Поповић (12 година,

годину прелази се на компјутерски слог уТЕХ-у, што

је довело до битног смаљеља грешака и трошкова штампе .
се и данас користе, написао је Лука Ч. Поповић .
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Макрокоманде , које

године "Васиона" се штампа на ћирилици, осим Ефемерида,

које остају на латиници . Томе је допринео не само распад Југославије, коме је
следио распад српско-хрватског, него и аргументи као што је, на пример, тај да је

1991-2002).

за све чланке из "Васионе" писане латиницом, приликом реферисаља у "Astronomy
and Astrophysics Abstracts" навођена да су на хрватском језику.
Ако анализирамо 50 изашлих годишта "Васиове" видимо да су у овом пери
оду одштампаве 4782 странице . Ако томе додамо 776 страница корица и разних
додатака, број објављених страница је 5558. Импресивна делује и број аутора
који су своје прилоге штампали у вашем часопису . Триста осамдесет и два ау
тора су објавила члавке и веће прилоге. Ако овом броју додамо и ове који су
објављивали само питаља и задатке, преводе, као и прилоге у руб~икама Новости
и белешке, Нове кљиге, Вести из Друштва, За наше почетвике и Додатку, укупан
број аутора постаје 523, а ако додамо и ове који су само аутори ефемерида, пе
сама и садржаја, добијамо да је укупан број сарадника "Васионе" у разматраном

истиче конструктиввост атмосфере која је красила Редакцију, о чему сведочи и
то да су ранији главни и одговорни уредници остајали у љој . На жалост, профе
сор Бранислав Шеварлић, који је због свог научног доприноса био и званични
кандидат за САНУ, писац бројних монографија и уџбеника за факултет и средљу
школу, изузетан педагог и духовити козер, главни и одговорни уредник 1983-1984,
човек који је подарио нашем часопису 15 већих чланака и 16 маљих прилога био
је искључен из Редакције, наводно пошто због старости ве долази на саставке
па нам КВI!-РИ кворум. Моје дубоко неслагаље са оваквим чином цокушао · сам да
артикулиmем тиме што сам предложио да поново уђе у Редакцију, што на жалост

У тексту посвећеном четрдесетогодишв.ици "Васионе" Јеличић

Током полувековне историје "Васионе" низ посебних рубрика је настајала,
мељало се и нестајало, попут звезда у васељени . Ако погледамо прва годишта,
видећемо рубрике "Новости и белешке", "Друштва, организације, конгреси", "Из
ложбе", "Настава астрономије и астроваутике" { "Некролози" , "Историја астро

У протеклом периоду, петнаест и више чланака, в.ећих прилога и ефемерида об
јавили су Александар Кубичела (59 прилога), Милан С. Димитријевић (51), Ми
лан Јеличић (47), Александар Томић (42), Ненад Јанковић (34), Јелена Милогра
дов-Турин (34), Радован Данић (27), драган Кнежевић (26), Љубиша Јовановић

рубрикама предвиђеним за ситније прилоге, новости и белешке, као и оних од
пола стране и маље штампаних као чланци, занимљиво је навести и листу аутора

који су објавили више од

20

прилога дужине пуне стране или већих. То

cr Милан

Јеличић (83), Милан С. Димитријевић (79}, Александар Кубичела (72), Ненад
Јавковић (70), Александар Томић_ (66), Јелена Милоградов-Турин (59}, Радован
данић (49), Перо Ђурковић (45), Ђорђе Телеки (41), радови потписани са Дра
ган Кнежевић, Д . Квежевић, драг. Кнежевић, Д. К. и К. Д. (37), Драгослав

посебно

није прошло .

периоду био пет стотина седамдесет и један .

(25), Владан Челебововић (22), Драгутин Кнежевић (21), Ђорђе Телеки {21),
Георгије Бороцки (20), Нинослав Чабрић (19), Перо Ђурковић (19), Драгослав
Ексингер {18), Слободан Нинковић (15) и Бранислав Шеварлић {15) .
С обзиром на то да има и већих текстова, који су у "Васиони" објављени у

(1992)

номије", "Стручви прилози" (од броја 1 за 1956), "Вести из Друштва", "За нацrе
почетнике" (од броја 1 за 1956). Занимљиво је да је крајем 1953. Уређивачки

1
1

.~

одбор · образовао комисију задужену ,да приnрема картотеку са материјалом за
једну малу астрономску енциклопедију, на основу које ће за сваки број "Васионе"
припремати материјал за рубрику "Тумач употребљених стручних појмова у овом
броју" ("Васиона", 1954, стр . 28) -што се у пракси није остварило.
Интересантан је развој рубрике "Астрономске појаве" , коју је од настанка ча
сописа покренуо и водио Александар Кубичела. Он од првог броја даје податке
о излазу, проласку кроз меридијан Београда и заласку Сунца, Месечеве мене,
податке о планетама и проласку ве_ликих планета кроз меридијан Београда, о по
јавама у Сунчевом систему, двојним звездама, променљивим звездама и звезданим
јатима и маглинама, као и ефемериде неких променљивих звезда. Тромесечно
даје карту сд.эвежђа северног неба која кулминирају увече, а од броја 2 уводи
податке о помрачељима Сунца и Месеца и окултацијама сјајних некретвица и
то за Суботицу, Нови Сад, Београд, Крагујевац и Ниш. Од броја 2 за 1954.

~ '
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љем јубилеју нашег часописа. Јеличић је навео све промене издавача и власника,

уводи и податке о приближним тренуцим~ ~одира појед~них М~сечевих кратера

као и љихове адресе, а последља наведена промена била је у броју

са сенком. Велики истраживач Сунца, КОЈИ Је себе и своЈу изузетну креативност
унео посебно у изградљу и развој нових инструмената, често са. оригиналним
решељима попут Сунчевог спе~трографа Астрономске опсерваториЈе, после прве
годишљице ове рубрике, у брОЈУ З-4 за 1954. каже: "Пошто смо за r:одину дана

излажеља

Васионе" уз редовне податке о Сунчевом систему обишли Једном небо

'

1
ј

тим што се прва од љих појављује још једном, у броју 1 за 1978, са чланком
Нинослава Чабрића "Како настаје зраЧеље". Године 1969. се појављује рубрика
Прилози школској настави астрономије". Она је отворена чланком Јелене Ми

~

рубрику "Прилози настави астрономије", у КОЈУ Је она ув~ла студентс~е,радове
написане у оквиру предмета "Методика наставе и историЈа астрономиЈе . Ови
радови су касније објављивани и ван рубрике, као посе~ни ч~анци. .
Рубрика "Нове кљиге", која се као таква прв~ пут ПОЈављуЈе у брОЈУ 1 за 1~7~,
почела је као део рубрике "Новости и белешке под називом "Биб.лиографиЈа ,
да би са бројем 1 · за 1970. постала посебна рубрика - "РецензиЈе". Истори
јат рубрике "Мало nоезије" детаљно је изложен у тексту "Песници и васиона"
(Димитријевић 200З).
Број 4 за 1979. годину био је први тематски број, у целини посвећен ~и.Ј;Iутину
Миланковићу, мада је и у бројевима 4 за 1960. и 1 за 1961 . већи броЈ чланака
био посвећен потпуном помрачељу Сунца од 15. фебруара 1961, а.у сва чет.ири
броја за 197З. петстотој годиmљици Коперниковог рођеља . СпециЈални броЈеви
су уређени и поводом стогодишљице Ајнштајновог рођеља (1980, бр. З}, педесе
тогодиmљице нашег Друштва (1984, бр. 5), стогодишљице Астрономске и метео
ролошке опсерваторије у Београду (1987, бр. З-4} и потпуног помраЧеља Сунца

1

11 .

августа

1999. (1999,

бр .

2-З и

2000.

бр .

1-З}.

Као посеба~ број штампан

је, залагаљем Владана Челебоновића, и елементарни курс теориЈе релативности

Тулија Ређеа

(1985,

бр. З} . Посебно бих истакао да су великим залагаљем Ми

лана Јеличића, који је неуморно анимирао људе и сакупљао и иницирао прилоге,
објављени специјални бројеви посвећени првом nослератном nредседнИку нашег

обновљеног Друштва Радовану Давићу (1989, бр .
ном уреднику "Васионе" Ненаду Јанковићу.

1}

и првом главном и одговор

Вести из наше земље" се јављају као посебна рубрика од броја

4

за

1980.

Рубрика "Астрономски софтвер" појављује се 1985. залагаљем Нивослава Чаf?

рића, чијим је чл·анком

небеских тела"

(1985,

"Basic

програм за рачунаље излаза, залаза и кулминациЈа

2З) отворена.

.

На заједничкој седници Уређивачког одбора и Издавачког савета, одржавоЈ
21 . фебруара 1982. године, донета је одлука о покретаљу Додатка, који. би об
јављивао: "1. писма уредништву, 2. одговоре на питаља, З. актуелне ПОЈаве , 4.
астрономски подсетник, 5. речник астрономије, 6. наградни задатак, 7. нечешља
ни кутак и 8. обавештеља и огласе". Идејни покретач Дод~тка, који се први п~т
појавио у броју 1 за 1982 . годину, и љегов уредник од броЈа 1 за 1984. до броЈа
5 ·за 1988. је Нинослав Чабрић.
Од броја 1 за 1991. до двоброја 1-2 за 1998. -годину у "Васиони" су излазила
"Предаваља о историји астрон.омије" Ненада Ћ. Јанковића, кс;>ја је годинама
држао ва Народној опсерваториЈИ у оквиру редовних пролећних и Јесељих кур~ева
астрономије. Предаваља су излазила у средини свеске и са посебном nагинациЈОМ,
тако да по жељи могу да се . укориче и у посебну кљигу.
Податке у вези са издаваљем · и штампаљем "Васионе" прикуnио је Јеличић

(1982},

тако да се овде аутор надовезује на љегов рад посвећен тридесетогодиш-

1971.

У току протеклих педесет година "Васиону" су штампале установе наведене
ниже, где је такође дат и први број на коме се појављује одређена штампарија, а
део који се односи на период од бр. 1 за 195З. до бр . 1 за 1979. преузет је из
Јеличићевог (1982} рада.

Реч је о подацима о двојним и променљивим звездама, звезданим ЈаТЈ;!Ма

~оградов-Турин "Привидне звездане величине': Џ969, 7З) и · касније прерасла у

за

Бошковић".

менили они ће изостати из рубрике а да она ипак не изгуби у свом садр~аЈном

и маглинама... У идућим бројевима доносићемо податке о већ познатим обЈек
тима, само са више детаља и евентуално фотографија ." Рубрику је прошир~о
дредвиђеним положајима и појавама код Јупитерових сат~лита, а промене СЈаЈа
неких променљивих описиване су са више детаља. Такође Је, као непотребно по
нављаље, избачена и карта кулминирајућих звезда . Ова рубрика 1966. прераста
у Астрономске ефемериде . Оне су током четири године, почев ор. 1980, штампан~
у посебним свескама, а од 1984. године излазе као посебан броЈ, тако да се броЈ
"Васиона" у току године повећава на пет.
"
"
.
Године 1966. рубрике "За наше почетнике и "Стручни прилози нестаЈу, с

1

од када стоји да наш часопис "издаје Астрономско друштво "Руђер Бошковић"
уз учешће Републичке заједнице за научни рад." Промене у називу и прерастаље
Републичке заједнице за науку у Министарство за науку и технологију Републике
Србије праћени су и у овом тексту, који излази на другој страни корица, да би од
броја 5 за 1998. па до данас остало само- издаје Астрономско друштво "Руђер

и упознал~' известан број објеката чији се подаци за ово време нису много. из

обиму .

' L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9З

1/195З - "Пролетер", Бечеј.
З-4/1954- Војно штампарско предузеће, Београд.

1/1962- Слог издавачке установе "Научио дело", Београд, Вука Караџића 5, а
штампа "Привредни преглед", Добрачина 8.
.
2/1962- Издавачка установа "Научио дело", Београд, Вука Караџића 5.
1/197З- Штампарско издавачко предузеће "Србија", Мије Ковачевића 5.
4/1974- Графичко предузеће "Будућност", Зрељанин, Сарајлијива 10.
1/1975- "Научио дело", Београд, Вука Караџића 5.
З-4/1977- ШИП (Штампарско издавачко предузеће) "Србија", Мије Ковачевића

5.

НИГРО "Привредни преглед", Београд, Маршала Бирјузова З-5 .
НИРО "Привредни преглед", Београд, Маршала Бирјузова З-5 .
"Привредни преглед", Београд, Маршала Бирјузова З-5.
НИРО ,,Привредни преглед", Београд, Маршала Бирјузова З-5.
НИП "Привредни преглед", Београд, Маршала Бирјузова З-5 .
Југословенско удружеље "Наука и друштво", Божидара Аџије 11.
1/199З- "дАНЕКС", доситејева З2 .
1-2/1994 - "Студио 5", Булевар Револуције З95 .
З/1994- "дАНЕКС", Доситејева З2.
4/1994 - Служба за обављаље стручно-техничких и других послова за потребе

1/1979 5/19881/19884/1989 2/19901/1992-

савезних органа, Омладинских бригада 1.
5/1995- Удружеље "Наука и друштво" Србије, Божидара Аџије 11.

У извештају са четврте редовне годишље скупштине видимо да је у то време
број чланова нашег Друштва З77, а у извеmтају са годишље скупштиве Астронау
тичког друштва Ваздухопловног савеза Југославије ("Васиона", 1957, 47}, да је
тираж "Васионе" 1957. године био 1ЗОО примерака. Ђорђе Телеки, у извештају
са седме годишље скупштине (1959, стр . 45}, наводи да је број чланова на дан 1.
марта 1959. године 521, а у извештају са осме (1960, стр . 11} пише да на дан 20.
марта 1960. године Друштво има З19 редовних и једног nочасвог члана, као и
nодружнице и групе у Новом Саду, Сремској Митровици, Белој Цркви, Београду,

Смедереву и Витини. Број чланова је опао пошто је дошло до раздвајаља, услед

формираља астрономске секције при Друштву математичара и физича~а НРС,
претече Друштва астронома . Србије. Наводи се да је Управни одбор Друштва
разматрао предлог за формираље јединственог стручног астрономског друштва,

али је он одбијен. У тексту из 198З . (стр. 80} Јеличић наводи да се наш часопис
штампа у 2000 примерака, а у броју 1 за 1992. (Јеличић 1992} да се од тог броја
штампа у 1500 примерака. У раду посвећеном педесетогодишљици "Васионе"

(Јеличић 2002} наводи се да је после распада Југославије тираж смаљен на 1000

nримерака .

У вестима из нашег Друштва ("Васиона", 1956, 70} наведено је да оно раз
мељује "Васиону" за десет часописа из Загреба, Љубљане, Италије, Аустралије,
СССР, Енглеске, Белгије, Француске и Мађарске и да је доставља часописима

који прате и реферишу астрономску литературу:

1. "Astronomischer Jahгsbericht", Хајделберг;
2. "Реферативный Журнал", Москва;
З. "Bulletin analytique du CNRS", Париз;

------------------- · -~-
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4. "Astronomical News Letters",

(1960, 11)

да.

1960.

Вера. Ајваз 2
Владимир Ајваз 7
Вог дан Алексић 8
Бојана. Алексић 14
Трајче Ангелов 8

Друштво размењује "Васиону:' с.а.

18

иностраних и

Марко Андрејевић

дома.ћих организација.. Важно је напоменути и да. су значаЈНИЈИ чла.нци из нашег
часописа годинама. реферисапи у па.јпозпа.тијем европском астрономском рефера
тивном часопису "Astronomy and Astrophysics Abstracts".

А.П. 1
Татомир Аиђелић

Иван Аничин

И у будуће, "Васиона" ће бит~ хроника паше а.~а.т~рске и ПР?Фесионалпе

Чланови УређиваЧIСоГ о,цбора у перио,цу

1953-2002.

(Звездицом су означени чланови за.дужени за. а.стронаутику)

1967-

1970.
Татомир Анђелић"

1976-1977.
Јелисавета. Арсенијевић 1971-1975.

Иван Атанасијевић 196З- 1965 .
На.таша. (Ворић) Петровић 2002.
Милан Вулетић 1989-2002.
Јован Грујић 1970.
.
Радован Да.нић 1956-1979:
Миодраг Дачић 1996-2002.
Милан С . Димитријевић 1977-2002.
Бранислав Ђорђевић 1976-1977.
Перо Ђурковић 195З-1962, 197З-1977.
Зоран Ивановић 1968-1969,
1971197З.
Чедомир Ја.нић 1964-1965.
Ненад Јанковић 195З-1996.
Милан Јеличић 1981-2002 .
Бранислав Јова.новић* 1954-1958.
Миливој Југин• 1955-1957, 1966, 197З

Татјана Милова.нов 1994-2002 .
Јелена Милоградов-Турин, 1970-2002.
Србољуб Миновић 1957-1958 .
Ђорђе Николић 195З- 1955.

Слободан Нинковић 1976-1977, 2002 .

Александар Ота.шевић 2002.
Горан Павичић 2002.
Рајко Петронијевић 1981-1995 .
Светополк Пивко" 195З .
Александар Поповић* 1978-1980 .
Вожидар Поповић 1970-1977.
Лука Ч . Поповић 1991-2002.
Милорад Протић 195З-1962, 1968-

1969.

Срђан Самуровић 1994- 1998.
Софија Саџа.ков 197З-1977.
Коста Сивчев" 1964-1969.
Јован Скуљан 1991-1995 .
Душа.н Славић 1985~1990 .
Александар Стојановић* 1970-197З,

1975-1977.

Драгутин Кнежевић* 1959-1974.
Стеван Корда• 1957-1967, 1976-1977.
Александар Кубичела. 1966-1967, 1978

-1991.
Богдан Кузмановић* 195З.
Владислав Ма.товић" 1959-1961 .
Милан Мија.тов 197З-1975 .
Милан Мијић 1976-1977.

1982- 1987.
Александар Томић 1975-2002.
Златко Ћатовић 1996-1998.
Милан Ћирковић 1998-2002.
Зорица. Цветковић 2002 .
Нииослав Чабрић 1978- 1991 .
Владан Челебоиовић 19.82-2002.
Бранислав Шева.рлић 196З-19бб, 1978
-1991.

Пре,цсе,циик Иэ,цаваЧIСог савета

Ненад Јанковић

1978-1991.

Чланови Иэ,цаваЧIСог савета (IСоји је постојао о,ц
Татомир Аиђелић 1978-1991.
Ненад Ја.нковић 1978-1991.
Александар Кубичела. 1978-1991 .
Јелена Милоградов-Турин 1978-1991.
Александар Поповић 1978-1984.
Божидар Поповић 1982-1991.

•
1

Ђорђе Телеки 1967-197З,

-1975 .

1978. ,цо 1991)

Марија Поткоњак 1978-1991 .
Софија Саџаков 1978-1991 .
Ђорђе Телеки 1982-1987.
Александар Томић 1978-1981 .
Нииослав Чабрић 1978-1981.
Бранислав Шева.рлић 19~8-1991 .

.

1

45

1

Јелисавета. Арсенијевић 9
Иван Атапа.сијевић 2
Ладислав Ва.бић 1
Вукота Ба.бовић 2
Даворин Базја.нац 1
Дејан Бајић 1
Инес Валаба.н 1
Вела Ба.лаж З
Томислав Вандин 1
Н . П . Варабашов 2
Лајош Варта 12
Љиљана Васарић-Динић 1
Г. Е . Вачак 1
Стевица Батес 1
Кармен Баћани 1
Јуриј А. Белиј 2
Владимир Бенишек З
Мирослав Берић 1
Владимир Верманец 1
Милан Беслић 1
Милутин Влагојевић 1
Милан Богосављевић 1
Никола. Божић 1
Еди Вон 1

астрономије, школа. за младе, од КОЈИХ су многи у њоЈ обЈавили СВОЈ први те.кст,
као и место где ће се чита.оци моћи упознати са новостима из астрономиЈе и
саопштити резултате својих посматраља.

Владимир Ајваз• 1954-1959.
Бојана Алексић*
196З-1964,

ч__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

95

Аутори члаиаЈСа и хрупнијих прилога и број објављених прилога

Лил .

У истом броју "Ва.сионе", на. стр. 71, наводи се и списак - од 1.9 ча.сописа из Не
мачке, Енглеске, САД, Јужноафричке републике, Јапана., Шва.Јцарске, Вр~ила,
Шведске, Да.нске, Аустриј~, ИталИје, Аргентине, Холандије и Загреба., коЈе Ас
трона.утичко друштво добиЈа у размену за. на.ш часопис. Осим тога., Ђорђе Телеки

наводи

LI 2003,

Ангел Вонов 1
Зоран Борјан 1
Георгије Вороцки 20
Никола М . Божић 2
Миша Врацић 1
Тони Вра.јдер 1
Роман Брајша 1
Џ. Ц. Врант 1 ·
Милан Бркановић
Џефри Барбриџ 1
Ђорђе Вакања.ц 1

1

Марија. Ва.нчетовић
Добривоје Васић
Петар Ва.сић 1

1

1

Срђан Вербић 2
Младен Веселић 1
Иштва.н Винце б
Вера Виријевић 1
Данило Виторовић 1
Драгана. Влајић 1
Милан Вла.ховић 1
Џон На.јт Вотерс 1
Јово Врањеш 2
Борислав Вуја.диновић 1
Ковиљка. Вујичић-Га.мсер
Вла.дис Вујновић 2
Милан Вукдра.rовић 1

1

Мирјана Вукићевић 2
Душан Вукмировић 1
Петар Вукомановић 1
Бранко Вукса.новић 1
Милан Вулетић 5
Обрад Вучуровић 1
Ивана Гађански 1
Драган Гајић 1
Драгутин М. Га.јић З
Џорџ Гамов 1
Владимир Генчић 1
Бранислав Геземан б
Том Герелс 1
Надица Голднер 1
Јиржи Григар 1
Јарослав Грња З
Мирослав Грња 1
Павел Грња 1
Јован Грујић ·4
Петар Грујић 4
Радомир Грујић 2
Жарко Дадић 1
Горан Да.мља.новић 2
Радован Данић 27
Љубиша Дачић З
Миодраг Дачић 8
Драгаш Ђ . Денковић 1
Херман Дитер 1
Илија Димитријевић 1
Милан С . Димитријевић 51
Радован Димитријевић 1
Слободанка Димитријевић-Крстић
. Драгослав Димић 2
Бојан Динтиња.на 1
Љиљана Докић 2
Дијана Доминис 1
Зорана Дохчевић 1
Данило Драга.ш 1
Марија Дуганџија. 1
Владан Дуцић 1
Милорад Ђокић 4
Станислав Ђорговски 1
Бранислав Ђорђевић 2
Радомир Ђорђевић 2
Гојко Ђурашевић 1
Игор Ђурић 1
Бранислав Ђуришић 1
Љубомир Ђуришић 5
Перо Ђурковић 19
Драгутин Ђуровић 2
Драгослав Ексиигер 18
Павле Емануел 1
Вера. Ерцег 1
Влагота Жарковић 1
Зорана Жера.вчић 1
Никола Жива.новић 1

1

Јован Зага.ја.ц 2
Небојша За.кић 1
Ј. Б. Зељдович 1
Мато Зема.н 1

______________.___________________________________________
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1

Ф. Зигељ 1
Владимир Златаров 1
Горан Иваниmевић 1
Зоран Ивановић 10
Дејан Илић 1
Драгана Илић 1
Миро Илић 12
Т. Јанакијевски 1
Вера Јанићијевић 1
Слободан Јанков 1
Владимир Јанковић 3
Ненад Јанковић 34
Милан Јанић 1
Марко Јаљић 2
Калдон Ј ас и р 1
дарко Јевремовић 1
Милан Јеличић 47
Предраг Б. Јованић 2
Бора Јовановић 1
Боривоје А. Јовановић 10
Божидар д. Јовавовић 4
Бранимир Јовановић 1
Бранислав Јовановић 1
Десимир Јовановић 1
Љубиmа Јовановић 25
Надежда Јовановић 2
Петар Јовановић 1
Предраг Јовановић 1
Драго Јосовић 2
Миливој Југин 2
Слободан Јурач 1
Миленко Карановић 1
Милан С . Карић 1
Маргарита Каровска 1
Г. Н . Катерфељд 2
Павел Кевенски 12
Ђерђи Килин 1
Марио Кларић 1
Вилијам П. Кларк 12
Г. М. Клеменс 1
Драган Кнежевић 2б
Драгутин Кнежевић 21
Зоран Кнежевић 4
Филип Квежевић 1
Дуmан Колунџија 1
Стеван Корда 7
Сергеј Коротин 1 ·
В. А . Котељников 1
Марија Котур 1
Лубор Кресак 1
Гаетано Артуро Кроко 1
Круmина-Богдавов 1
Милан Кубат 2
Александар Кубичела 55
Петар Ђ. Кубичела 2
П . Кудерк 2
Мике Кузманоски 1
Стјепан Ку лиmић 1
Младенко Куљавић 1
Душан Лакић 3
Кристијан Лазић 1

Јован П. Лазовић 1
Јефрем Павлович Левитан
Владимир Лепојевић 4
Алистер Линг 1
Виолета Лујић 1
Илија Лукачевић 1
Владимир Лукић 1
Зарија Лукић 1
Миле Лукић 2
М . Љубић 1

Звонко Марић

Анте Обуљен 4
Драгана Околић 1
Армен Оскањан 2
Василије Оскањан б
Алехандро Оскос Абад 1
Александар Отаmевић 1
Андрија Отоm 1
Шиме Оштрић 1
Павле Павлов 1
Љубиmа Павловић 2
Раде Павловић 2
Крешимир Павловски 3
Иван Паквор 1
Драган Пантић 2
Исидор Папо 1
Драгослав Парабуцки 1
Златко Пашко 1
Бранко Пејовић 1
Павле Пејовић 1

1

1

М . Маров 1
Милена Мартић 2
Владислав Матовић 4
Марио Мацек 1
Драган Марковић 1
Недељко Марковић
Луција Матић 1
Хаим Мејухас 1
Милан Мијић 8
Вјера Мијовић 1
Драган Микеmић 5
Херман Микуж 1
Милутин Миланковић 1
Бора Миленковић 1
Јасмина Миленковић 1
Ненад Миленковић 2
Ратомирка Милер 1
Божидар Милић 1
Бојан Милић 1
драгољуб Милићевић 1
В. С. Миловановић 1
Ненад Д . Миловановић 1
Јелена Милоградов-Турин
Предраг Милојковић 1
Милоје Милоmевић 1
Весна Милоmевић-Здјелар
Ратко Миљковац 1
Милан Миљуmевић 2
Александар Мирковић 1
Радмила Мисирлић 1
Љубиmа Митић 2

Драган Пекез 2
Жан-Клод Пекер 2
Срђан Д. Пелагић
Жак Перне 1

34
1

Ружица С. Митриновић б
Миодраг Митровић 1
А. А. Михајлов 12
Војислав д. Миmковић 3
Хелмут Мориц 1
Бела Мохачи 1
Милица Мужијевић 2
Мухамед Муминовић 3
Душан Муmицки 2
Мирко Нагл 1
Милоm Недељковић 1
Владимир Ненезић 1
Ђорђе Николић 3

Силвана Николић 2
Слободан Николић 1
Слободан Нинковић 15
Милан М. Новаковић 3
Р. Л . Њуберн 1
Марјан Обрадовић 2

.1
1

Всеволод Снсојев

2

Слободан Перовић 1
Сава Петковић 1
Зоран Љ. Петровић 2
Михајло Петровић 2
Предраг Петровић 1
Милена Петровић-Илић
Слободан Плазинић 1
Слободан Познановић 1
Д. Положенцев

Коста Сивчев 2
Зоран Симић 1
Cama Симић 2

1

2

А. Понори-Тјурјук 1
Реља Попић 1
Миливој Попов 1
Александар В. Поповић 2
Божидар Поповић 3
Зоран Љ. Поповић 13
Лука Ч. Поповић 11
Марко Г. Поповић 1
Милорад 13 . Протић 11
Војислава Протић- Бениmек
Џ. Реј 1
Паула Равзингер 1
Весна Ранковић 2
Ираклије Рашић 1
Нухи Рамани 1
Тулио Ређе 1
Слободан Рибникар 1
Фернан Риго 1
Ненад Ристић 1
Иван Ромmтајн 2
Пјер Русо 1
Конрад Ру дницки 2
Мирослава Савковић 1
Т. Сајмон 2 .
Самир Салим 3
В. Сандер 2
Софија Саџаков 9
Викторија Сечи 2
Миодраг Секулић 1

4

2

Јован Скуљан 3
Љиљана Скуљан 1
Дуmан Славић 5
Раде В. Славић 1
Игор Смолић 1
Иван Сонди 1
Владан Спасић 1
драгослав Срејић 1
Љубинко Сретеновић 1
Магдален(!. Ставински 1
Наташа Станић 1
Катарина Стевановић 1
Момир Степановић 1
Владимир Стефановић 1
Зоран Стефановић 1
Ернест Стипанић 1
Александар Стојановић 8
Трајка Стојановић 1
Предраг Стојков 1
Милорад Ступар 3
Б . Сцитер 1
К Н. Тавасmтерна 1
Милутин Тадић 10
Зоран Танасијевић 2
Ђорђе Телеки 21
Ласло Теречик 1
Есад Тефтедарија 1
Нели Кристин Тодоровић 1
Светлана А. Толчељникова-Мури
Маринко Тољага 1
Александар Томић 42
Игор Томић 3
Савдра Томић 2
Ненад Топлак 1
Александар Трајковић 1
Ненад Трајковић 9
Веселка Трајковска 1
драган Трифуновић 5
Снежана Туфегџић 1
Златко Ћатовић 1
Милан Ћирковић 13
Живој ин Ђ у лум 1
Мирослав Уроић 1
Владимир Урошевић 1
дејан Уроmевић 2
драган Урошевић 1
Станимир Фемпл 3
Марино Фоновић 4
Борис Франуmић 1
Јарослав Францисти 5
Л. Д. Фриман 1
Петер Хедервари 4
Федор Хербут 1
Зорица Uветковић б

Слободан Uветковић

Бранислав Чабрић 1
Нинослав Чабрић 11

1

2
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П . Ф. Џејмс 1
Љиљана Џингалашевић 2
Бранислав Шеварлић 15
Миладин Шеварлић 1
Стево Шеган 4

Марјан Чадеж 1
Владан Челебоновић 22
Часлав Чепинац 2
Артур Черљин 2
Д. А. Черљин 1
Марика Чочовска 1
Андреј Чубра 1
Александар Чуљић 1
Војислав Чучковић 1

r
Ђ

:1
1

"

Бруно Шибл . 5
Иван Шимић 3

Никола Шкоро 1
Јозеф Штемер 14

Аутори прилоrа у рубрИЈ(8Ма Новости и белеmlСе, Питаља и за,цаци, Нове
:кљиrе, Вести из Друштва, За наше почетRИIСе , Мало поезије , lCao и
преводиоци и аутори ситиијих прилоrа у До,цатlСу, потписани аутори
цртежа и број прилоrа

Владимир Ајваз 37
Бојана Алексић 153
Марко Андрејевић 2
Јелисавета Арсенијевић 2
Олга Атанацковић-Вукмановић
Даворин Базјанац 3
Томислав Бандин 2
Душан Беатовић 2
Никола М . Божић б
Огљен Божић 1
Зоран Бојић 1
Наташа Борић (Петровић) 13
Георгије Бороцки 14
Зоран Бошковић 2
Миша Брацић 1
Бранислав Бркић 1
Душко Булатовић 1
А . В. 34
Срђан Вербић 1
Соља Видојевић 1
Иштван Винце 1
Никола Витас 4
Зоран Виторовић 2
Милан Вукдраговић 2
Борислав Вукичевић 1
Бранко Вуксановић 2
Мирјана Вукчевић 1
Милан Вулетић 17
Петар Вуца 2
Зоран Вучићевић 1
Драгутин Гајић 2
Бранислав Геземан 1
Ду ш ан Г лобочанин 1
Филип Грбић 1
Милан Гуцић 1
Д. Д.

48

Радован данић 122
Миодраг Дачић 1
В . Г. Демин 1
Владимир М. Димитријевић
Милан С . димитријевић 13б
данило Драгаш 4
Борислав Љ . Драгојевић 1
Иван Ћелић 1

Дарко Ћокић

8

Милорад Ћокић

5

3

1

Њ. Ћоковић 1
Станислав Ћорговски б
Бранислав Ћорђевић 2
Радомир Ћорђевић 1
Перо М . Ћурковић 51
Драгослав Ексингер 127
Крафт А. Ерике 1
Карол Естрајхер 1
Ана Жакнић- Ћатовић 2
Зорана Жеравчић 1
Зоран Живковић 1
Светлана Здравковић 1
М. Зеремски 8
Владимир Зечевић 1
Тијана Зечевић 2
Ана Златановић 1
Р . И. 1
Лука Иванишевић 2
Зоран Ивановић б
Миро Илић 1
Ј. 1
Б . Ј. 4
М . Ј. 1
З. Ј. 1
Р. Ј . 1
Ч . Ј. 1
Владимир Јанковић 3
Ненад Јанковић 10
Мирјана Јевтић 1
Милан Јеличић 207
Предраг Јованић 3
Божидар Д. Јовановић 3
Љубиша Јовановић 12
Миливој Југин 1
ж. к 1
Иван Карлаварис 1
Б . Кипар 2
Јасна Клицић 1
Драган Кнежевић 11
Стеван Корда б8
Катарина Ковач 1
С . Ковачић 1
Густав Крен 2
Душан Крстуловић 9
Дејан Крунић 2
Владимир Кршљанин 3

,!
ч
•
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Марија Паљикув 1
Никола Парезановић 1
И. Пејаковић 1
Ћ. Пејовић 1
Надежда Пејовић 1
драган Пекез 3
Срђан Д . Пелагић 1
Ј . Петрић 2
Слободан Петрорић 2

Александар Кубичела 4
Олгица Кузмановски 4
Стјепан Кулишић 1
Хироши Кумагаи 1
Кристијан Лазић 1
Споменка Лазић 1
Слободан Лапић 1
в. м. 2
в. м. 1
Гордана Максимовић 4
Дејан Максимовић 1
Гордана Марков 4
Владимир Марковић 2
Драган Марковић 2
Радомир Марковић 1
Снежана Марковић 5
Владислав Матовић 32
Љ. Матић 2
Марио Мацек 1
Александар Маџарац 1
Т . Мелиша 1
Жарко Мијајловић 2

Игор Пифат

Милан Миљушевић 1
Вјера Миовић 2
Љубиша Митић 8
Ружица Митриновић 8
Војислав В . Мишковић
Мухамед Мумииовић 1
н. н:·. 1

• 1

·
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3

Весна Милошевић-Здјелар
Миодраг Милисављевић 1
Дејан Милутиновић 1
Јован Миљковић 1

3

О . Н . 2·· ·
Миле.нко Николић 1·
Слободан Нинковић 37
Милан Љ . НовакСiвић 1
И. Г. Новиков 1 ··
Станко Обад 1
Марјан Обрадовић 5
Соља Обрадовић 5
Анте Обуљен 2
Василије Оскаљан 4
Амир Османбеговић 1
Александар Оташевић 3
А. П . 1
з. п. 3
Иван Паквор 1
Гqран Павичић 11
Павле Павлов 1
Раде Павловић 1
Крешимир Павловски 28

1

Поповић 1
Александар Проданов 1
Тијана Продановић 1
Јован Прокопљевић 1
Милорад Протић 18
Војислава Протић-Бенишек
Марко Пуст 1
Б . Р. 3
Милош Радољић 1
драгослав Радуловић 1
Станојло Рајичић 1
Првослав Ралић 1
Зоран Ристовић 1
Ален Русин 1

Ypom

12 ·
Ненад Миленковић 1
Божидар Милић 1
Татјана Ми:лованов 5
Јелена МиЛовановић 1
Ненад Миловановић 2

Предраг Милојковић 1
Бранислав Милошевић

··

Милан Поповић 1
Наташа Поповић 2

Драган Микешић

Јелена Милоградов-Турин

1

Г. Е. Полоскин 1
Божидар Поповић 2
Георгије М. Поповић
Лука Ч . Поповић 8

23

А. С . 8
о. с. 1
ч. с . 1
Самир Салим 1
Срђан Самуровић 41
Софија Саџаков 1
Миодраг Секулић б
Коста Сивчёв 3
Ј анко Сикошек 2.

Зоран Симић

4.

Никола Симић 1
Cama Симић 23
Срб~љуб Симић 1
Јован Симовљевић
Бранко Симонqвић
Јован Скуљан 13
Рој Спенсер 1

2

1

Срђан Спиридоновић 1

Милан Станиловић 1
Мирослав Старчевић 2
Магда Ставински 1
Катарина Стевавовић 1
Момир Степавовић 1
Александар Стојановић
Милан Стојановић 1
Трајка Стојановић 1
Предраг Стојков 1
Небојша Стојчев 1
Богдан Суходолски 1
в. т. 1
Милутин Тадић 1

24

1

li

'1

1
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Ђорђе Телеки 79
Маја Л. Терзић 1

Златко Ћатовић

1

Милан М. Ћирковић 2
Живојин Ћулум 2
В. Г. Фезенков 1
Сили Ференц 1
Душан Филиповић 1
Мирослав Филиповић 1
Јарослав Францисти б

Гo,IЏDia

Александар Кубичела

Јован Скуљан 7
Катарина Стевановић

1

Веселка Трајковска
Нинослав Чабрић 8

1

1

1

Васиона

1953-

1957.

Јелисавета Арсенијевић , Васиона

1958

-19б1 .
Јелисавета Арсенијевић, Васиона 19б2
-19бб .

Јован Грујнћ, Милан Мијић, Васиона

.

19б7-1971.

Милан Мијић, Васиона

1972-1975.

:КОрице

До,цаци

Гo,IЏDia

19б0.
19б1.

132
128
120
124
120

19б2 .

13б .

19б3.
19б4.
19б5.
19бб.
19б7.
19б8 .
.19б9 ;

88

12

1977.

9б
9б
9б

1б
1б

88
88
100
88
92

б
б

140
122
112
112
112

1978.
1979.
1980.
1981 .
1982.
1983.
1984.
1985.

8
12
18

1957.
1958.
1959.

: 9б

Број

.

:КОрице

До,цаци

страва

1б
1б
1б
1б
1б
1б
1б

197б.

8

198б .

1987.
1988.
1989.
1990.
1991.
1992.
1993.
1994.
1995.

8
12

12
12
12

199б .

1997.
1998.
1999.
2000.
2001 .
2002 .

1б
1б
1б

12
12
12

11б

132
114
10б

114
102
118
10б

112
152
11б

128
100
88
112
104
108
84
140
132
1б4

144
132
13б

152

12
1б

1б

14
14
18
14
18

12

1б
1б
1б
1б

8

20
20
1б
1б
1б
1б
1б
1б
1б
1б
1б

8
12
12
4
20
4

12

1б

1б
1б

12

8
8
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· (Примљено априла 2003)
FIFTY YEARS OF ТНЕ "VASIONA" JOURNAL
On the occasion of the 50 1h aniversary of the "Vasiona", а journal for astronomy
puЬlished Ьу the Astronomical society "Rudjer Bo§kovic", results of analysis of issues for
1953-2002 years are shown.
.
.
УЛК

1

52/929

МОЈЕ УСПОМЕНЕ НА РАД У АСТРОНОМСКОМ ДРУШТВУ

"РУЋЕР БОШКОВИЋ"

1983.
Горан Симић, Васиона 1984-1987.
Татјана Милованов , Вас,иона 1988-

1991.
1992-1995.

Душан Антић, Васиона 199б-1999 ,

.

Вожuдар Д. Јовановuli

професор универзите~а у пензији, Нови Сад
С обзиром на чиљеницу да ће

Милан Јеличић, Васиона 197б-1979.
Катарина Гојковић, Васиона 1980-

дарко Ћокић , Васиона

9б
9б

1910:'.
1971.
. i·972.
•1973.
1974.
1975.

Аутори Са,цржаја
Душанка Живковић,

112

195б .

4

Милић од Мачве 1
Божидар Милидраговић 1
Бранко Миљковић 1
Зоран Мишић 1
Гордана Нинковић 1
Ћезаре Павезе 1
Миодраг Павловић 2
Леса Пантић-Ланић 2
Вељко Петровић 2
Јаника Печи 1
Сили Придом 1
Миливоје Ракић 1
Првослав Ралић 3
Зоран Ранкић 1
Јара Рибникар 1
Андријана Рич 1
Блез Сандрар 1
Јарослав Сајферт 1
Љубомир Симовић 2
Александар Томић 2
Наташа Трајковић (Ставић)
Драгиља Урошевић 1
Душан Филиповић 1
Марина Uветајева 1

б4

1953.
1954.
1955.

Аутори песама mтампавих у "Васиони"
Аља Аранђеловић 2
Шарл Бодлер 1
Григор Витез 1
Волт Витмен 2
Слободан Вуксановић 2
Џорџ Гамов 1
Милутин Лујо Ланојлић 1
Никола Дреновац 1
Смиљана Ћуровић 2
Велимир Живојиновић Масука
Николај Заболоцки 1
Слободан Зубановић 1
Крстивоје Илић 1
Ненад Јанковић 1
Воривоје Јовановић 1
Јован Јовановић Змај 2
Душан Костић 1
Оливера Лазаревић 3
Иван В . Лалић 1
Слободан Лалић 1
Артур Лундквист 1
Михаил Љермонтов 1
Десанка Максимовић 1
Љубица К Марић 1

Број
страва

Ефемери,це

Иштван Винце 4
Радован Ланић 5
Никола Живановић
Зоран Ивановић 2
Зоран Кнежевић 1
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Број страва Васиове

П. М. Фролов 1
Ненад Халић 1
Невен Хрватић 1
Чаба Uабафи 1
Никола Uветковић 1
Споменка Uветковић 1
Нинослав Чабрић 17
Владан Челебоновић 77
Јосип Човић 1
Нада Љ . Чољић 1
Андреј Чубра 1
Љиљана Џингалашевић 1
Бранислав Шеварлић 1б
Звонимир Шереш 1
И . С. Шкловскиј 1
Милан Шлајмер 2

Есад Тефтедарија 1
Александар Томић 34
Ћ . Тодоровић 1
Т . Торо 1
Младен Трајковић 1
Ненад Трајковић 1

ВАСИОНА LI 2003,

2004.

године бити педесет& годиmљица . оД осни

ваља Подружнице Астрономског друштва "Руђер Боmковић" у НQвом Саду, која
је касније прерасла у самостално Астрономско друштво "Нови Са:.ц" , мислим да

је корисно да се подсетимо на оно што се догађало у првобитно доба, поготово
када се зна да сам ја , сада, једини живи члан Управног одбора те Подружнице .
Сматрам да је корисније ако ово време опише онај који га је преживео, него ако
неко, из заосталих података (ако се уопште нађу), покуша са "оживљаваљем" тог
доба. У таквим случајевима се, најчешће , нађе и много што шта што се никад

није одиграло! На пример, у једном случају је проф. др Мирко Стојаковић био
проглашен за секретара Подружнице уместо Мирка Стојадиновића!
·.
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Своја сећаља и оно што имам записано ћу да допуним текстовима објављеним

Од тада сам обављао дужност другог секретара Друштва. Набавио сам дебелу
тврдо повезану свеску формата А4 и у љој од тада водио све записнике са седница

у тадашљим новинама.

Како сам једно време био укључен и у рад Управе Астрономског друштва

"Руђер Бошковић" у Београду (у даљем тексту дРУШТВО) и у пословаље По
дружнице Астрономског друштва "Руђер Бошковић" у Новом Саду (у даљем
тексту ПОдРУЖНИUА}, то ћу и једно и друго делаље упоредо да наводим по
хронолошком реду.

,,
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***

't
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ј
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У радовима "Војводина и Војвођани у популаризацији Астрономије до 1941.
године" и "Популаризација Астрономије у Војводини од 1945. до 1984. године"
(зборник радова са Vll Националне конференције југословенских астронома, Пуб
ликације Астрономског друштва "Руђер Бошковић", Бр. 4, 1985, стр. 117-121 и
;н-56) обухваћен је веома велики временски размак, али је за време до 1974, када
Је основано Астрономско друштво "Нови Сад", остало много што шта недоречено,
понешто непрецизно објашљено, што овим путем желим да допуним и исправим.
Засада не постоје подаци о ономе шта се и да ли се на овом пољу уопште

нешто догађало за време окупације. Главни терет је, после

11

светског рата, на

св~јим плећи~а носио Живојин Ћулум. Као професор за Математику, на Сред
ЉОЈ техничкоЈ школи у Новом Саду, добровољно је држао предаваља из Више
математике за ванредне студенте на Техничком факултету у Београду. Сваког

~онедељк_а. и четвртка, од 19h до 20h, у просторијама наведене установе, могао

Је когод Је желео да прати оно што се предавало на универзитету. Као уџбеник
је коришћена "Виша Математика 1'' од проф. др Радивоја Кашанина, прво из
даље. После тога је, за ове који су били заинтересовани, говорио о "Небеским
посластицама", како је то називао.

Време је било неограничено и слушаоци и

љубопитљивци су, дуго у ноћ, уз руком рађеве дијапозитиве

9 cm

х

9 cm,

могли

да се упознају са оним што може да. се види и сними на звезданом небу. У току
школске 1949/50.· Године .сам им се и ја, ученик VIII б разреда Мушке гимназије,
придружио. Морам да признам да сам још и раније волео Астрономију (чак сам
у пролеће

Vl

1948.

године путовао у Београд да уговорим посету ученика из мог,

б разреда, Астрономској опсерваторији. Тада смо са нашим професором, Сто

ј_аном Јовичићем, који нам је предавао Астровомију, били гости у тој установи на
Звездари. Неки од нас су тада по први пут, а и по последљи, посматрали небеска
тела кроз мали рефрактор. Стручви водич вам је био, ако се добро сећам, наш
Александар Кубичела . Али, све што сам тих воћи чуо потпуно ме је учврстило . у
мојој намери да студирам баш ва тој групи на Природно-математичком факултету
у Београду.

У јесен 1950. · године )е Перо М. Ъурковић, виши сараднйк Астрономске
опсерваt:орије у Београду ~у даљем тексту АОуБ), нас ~;~еколициву студената Ас

трономиЈе уводно у "занат' посматраља и · бележеља ПОЈаве метеора. Учио вас је
и како да тачно одбројавамо секунде ако немамо хронометар . Са ваступаљем зиме
је то прекинуто и требало је да се .настави у пролеће, али је тада то укључево у
рад Друштва које је било основано .

Упра_вног од~ора друштва . Сазвао сам да је та свеска засад изгубљена са свим
што Је у ЉОЈ било записано и у љу приложено. Тако више нема трага о томе
колико смо пута П. М. Ъурко~:~ић и ја ишли у тадашљи Народни одбор града
Београда да тражим~ просториЈе за рад Друштва, финансијску помоћ за грађеље
народне опсерваториЈе и набавку инструмената за н.у и планетаријум. Трагали
смо за_ и у то време веома ретким потенцијалним прилагачима . Обилазили смо и
оне КОЈИ су желели _да се упишу у друштво. Један од љих ми је причао да је, за

време својих СТУ.ц~!Ја у Берлину,_ слушао и нека предаваља Алберта Ајнштајна.
Нажалост, пао Је у заборав и Један од ревносних чланова Јосип Славенски ваш

велик~ композитор. Прича? је да је за своје композиције добијао инспирациј~ пос

матрајући з_везде кроз СВОЈ дурбин,. са терасе свога стана у Светосавској улици.
Мислим да Је то био бр . 20. Рекао Је_д_а._су га звезде привукле онда када је, кроз
~орљи прозор сутеренске пекаре, у КОЈОЈ Је месио хлеб, гледао у љих. Причао нам
Је, док смо се пељали узбрдо на Велики Врачар, да је многе од својих песама за

соло глас и клавир, чуо од своје мајке и да их је он само хармовизовао! тd су

била сећаља на неке од најзанимљивијих чланова тадашљег Друштва .
У "дневнику", новосадском дневном листу, је 18. 111 1954. изашла објава да ће

у оквиру !,Радничког ун~верзитета" у Новом Саду поЧети шест течајева, од којих
ће се онаЈ из АстрономиЈе одржавати и у просторијама Више педагошке школе (у

даљем тексту ~ПШ) .. ~аНУ је

22. 111 ,

у малој сали "Спомен дома" (тадашљег

Дома културе , у КОЈОЈ се и д~н данас одржавају представе "Позоришта младих"
тзв. "Луткарског позоришта , како га популарно називају Новосађани), П. М.
урковић одржао предаваље. Том прИЈIИI(ОМ је основана По,цружвица Ас
~ровомсЈСоr ,цр~тва "Руђер БоЈПЈ(?Вић" у Новом Са,цу. За председника
Је изабран Живојин Ћулум, а за благаЈника Божидар Д. Јовановић. Седиште је
била ВПШ,!, улици Светозара Марковића 5 (садашн.а Пашићева, у згради званој
"Платовеум , садашљем седишту Огранка Српске академије наука и уметности) .
На Филозофском факултету у Новом Саду сам 14. IV 1954. држао предаваље О

~

с~~~~Ж.

"

Ћулум држи

28. IX 1954. на НУ предаваље , О обилажељу Земље око
Сунца". дана 10. Х 1954. је отв_орена покрети~ излож'ба Друштва, у тадашљем
Пионирском дому (сада дому ВоЈс~е _ЈугославиЈе) на Београдском _ кеју. Била је
отворена до 25 . Х 1954. Посетило ЈУ Је око
оновремене занимљивости из Астрономије.

5500

људи . На љој су биле приказане

У 15h30m 16. Xll 1954. је одржан састанак Управе Друштва у Београду.
Пре 21. Xll 1954. је Ж. Ћулум одржао предаваље "Сунчев систем и могућност
лета на друге планете" у Жабљу.
дана 30.
XII 1954. сам поставио Покретну астрономску изложбу у Дому
културе у Руми . .

. У 16h~om 21. 1 1955. је одржан састанак Управе Друштва у Београду, у

просторијама Аеро-клуба у Узун Мирковој улици.
Осим Подружнице постојала је и П?дружница Друштва математичара и фи

Године 1951 .. r;,~ се учланио када је ово основано, у Астровомско друштво
"Руђер Бошкозић у Београду \В .. "Васиову", 2/2002, 68-69). Како сам скоро
сваке суботе долазио у Нови Сад, а враћао се у ·недељу увече, то сам одржавао

зичара Србије у Новом Саду.

непосредну везу између Друштва и проф. Ћулума, који је неуморно држао преда
ваља, како у Новом Саду, тако и у ближој и даљој околини- по целој Војводини.
На основу искуства које .Ј~, том прили~ом сакупио, написао . је и штампао кљигу
"Сунце и љегова породица . Требало Је да изађе и други део, али је ов остао у

расправа о друштвевим питаљима (ако их је било). Подружница АдРБ је такође

1

рукопису .

Др Ђорђе Николић, (начелвик Астровомског одељеља Географског· института

ЈНА), је 29. 1 1954. на новосадском "Народном универзитету" (у даљем тексту
"НУ") говорио "0 рађаљу и умираљу звезда".

У 17h, 22. 11 1954. сам присуствовао састанку Управе Друштва у Београду.
У 9h, 28. 11 је одржана годишља скупштина Друштва. Том приликом смо проф.

Ћулум и ја изабрани за чланове Управног одбора Друштва.

1954.

је у сали бр.

34,

на

1 спрату

У 11 h, 10. 111
тадашљег Природно-математичког факултета

(садашљи Филолошки факултет на Студентском тргу), одржан скуп студената
чланова Друштва.

·

Она Је држала своје редовне састанке сваког

понедељка, у _20h, у просторијама ВПШ. На љима је неко од овдашн.их чланова
или од гостиЈу, држао уводно предаваље из уже струке, а затим је следовала

сваког понедељка, од 19h15m, држала по једно предаваље из Астрономије. Уко
лико је предавач био из Београда, онда је астровомско пре~аваље почиљало у 18h,

да би гост могао да стигне на последљи аутобус . Обично Је последље саопштеље

у месецу било посвећево изгледу звезданог неба у следећем . С обзиром 'ва то да
тада није било звездавих кар_а.та предавач је, да би. помогао слушаоцима, "Корекс"
мастило.м нацр~ао одговараЈућу мапу, умножио Је и делио · присутнима. Ту су
била наЈглавниЈа видљива сазвежђа. Како би што више ученика овдашљих школа
сазнало о. чему · ће да се говори, све средље школе су биле о томе обавештен е
преко СВОЈИХ огласних табли. Дана 21. 111 1955. (76 слушалаца) је Ж. Ћулум

говор~о "0 !!останку ~. облику Васионе" .. Ж. Ћулум је, 28. 111, објашљавао
"ОриЈентаЦИЈУ на небу (67 сл), а 5. · IV Је протумачио "Небеске координате"
(94 сл) . Василије Оскаљав, ваучни сарадник АОВ, упознао је, 11. IV (72 сл),
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присутне са "Сазвежђима на небу" . Дана 18. IV Ж . Ћулум је {63 сл) објас
нио шта су то "Еклиптика и зоодијак", а 20. IV се на "Омладинској трибини
Народне технике" у Новом Саду од љега чуло "0 могућностима међупланетарног
саобраћаја", а 25 . IV је 48 слушалаца сазнало, од истог предавача, шта се зна "0
Земљи као планети" . П . М . Ђурковић, 9. V {64 сл), говори "0 мерељу времена",
а 16. V {73 сл) Ж. Ћулум прича "0 Сунчевом систему". Последље предаваље у
школској 1954/55 години, 23. V {75 сл), Ж . Ћулум посвећује "Звездама и звез

У "Дневнику" 21 . V излази објава да ће, захваљујући Подружници, од 15.
V до 15. Vl 1956. сваког понедељка и четвртка од 19h30m до 21 h и недељом
од 10h д~ 12h грађани моћи да, уз помоћ дурбина пречника објектива 80 mm,

даним системима". Дана 24. V 1955. године 28 чланова Подружнице посећује
Астрономску опсерваторију у Београду, а 5. Vl Ж. Ћулум и Б . д . Јовановић
одлазе у Метеоролошку станицу на Петроварадинској тврђави , да би са љеним
руководиоцем Лепетићем постигли договор о постављаљу дурбина на највиши
плато, на коме се налазе инструменти Станице. Од тог времена почиље сарадља
са метеоролозима који су за чланове Подружнице омогућили боље услове за пос
матраље неба. До тада се школски дурбин односио и доносио на ВПШ приликом
сваког посматраља . Посматраља су се обављала или из порте Николајевске цркве
или са неког другог повољног места са широким хоризонтом .

Пре подне, 18. Х, Ж . Ћулум и В . Д. Јовановић су се договорили са Андријом
Сечујским, који је тада водио бригу о чуваљу и о изградљи на Тврђави да, кад
год то прилике дозволе, чланови Подружнице могу да посматрају небеске појаве .
Истог дана, у 18 часова, Ж . Ћулум држи предаваље на НУ : .,Звездана острва

Васионе". У новосадском мађарском листу

"Magyar szo"

{Мађарска реч),

20.

Х

1955. је објављен чланак о томе да је "Нови Сад добио дурбин". Уз љега је
тада познати новосадски карикатуриста и цртач, Љубомир Илић "Сова", дао и
цртеж Сахат куле на Тврђави и Ж.
(

!ЈЈ

·у

'

------

Ћулума како кроз дурбин посматра Месец .

"Дневник" 23 . Х штампа белешку "Састанак Астрономске подружнице у Новом
Саду " . Између осталог је наведено : Астрономска подружница је почела свој рад
у овој школској години низом предаваља која се одржавају сваког понедељка у

Вишој педагошкој школи са почетком у 19h15m. У понедељак, 24 . Х, одржаће пре
даваље Божа Јовановић, професор Више мешовите гимназије " Ђура Даничић" у
Новом Саду, са темом : "Шетља по новембарском небу " са пројекцијама . После
предаваља љубитељи астрономије биће подељени у групе које ће одређених дана
вршити посматраља новим дурбином постављеним на Петроварадинској тврђави .

Б. Д. Јовавовић 31. Х држи предаваље "0 Сунцу"; Ж . Ћулум 7. Xl прича "0
планетама", а Мирко Стојадиновић, новоизабрани секретар Подружнице, 14. Xl
говори "0 Месецу". Милорад Протић, в. д. управника АОуБ, 21. XI упоз
наје слушаоце са "Кометама" .

Б . Д. Јовавовић

28 . Xl

приређује за слушаоце

" Шетљу по децембарском небу". Бранислав М . Шеварлић {АОуБ)

5. Xll

прича

о "Открићу планета У ран , Нептун и Плутон" . В . Д . Јовановић 7. Xll подноси у
име Подружнице пријаву за рад у Министарству унутрашљих послова, Испостави
у Новом Саду. Б. Д. Јовановић 12. Xll говори "0 изгледу звезданог неба у де

цембру 1955. године" . Ж . Ћулум је држао, 19. XII, други део свог предаваља "0
планетама- удаљености планета и физички услови на љима" . М . Стојадиновић
26. Xll говори , О кретаљу и менама Месеца".

В . Оскаљав (АОуБ) 9. 1 1956. упознаје чланове Подружнице са "Променљивим

звездама" .
Седница Управног одбора Друштва одржава је 16. 1 1956. у Београду . На
НУ, 17. 1, Ж . Ћулум држи предаваље "Наш сусед Месец", са демонстрацијама,
пројекцијама и филмом. Приказ овог предаваља објављује и "Magyar szo" 20.
1. Б. Д. Јовановић 5. 111 говори "0 занимљивостима на мартовском небу"; М.
Стојадиновић 12. 111 прича "0 могућностима путоваља на Месец", а 25. 111 Ж .
Ћулум обавештава "0 догађајима на Сунцу и о приликама на Земљи". "Физичке

услове на плаветама" 2. IV описује Б . Д . Јовановић; б . IV у 18h. на НУ Ж .

Ћулум говори "0 недавним догађајима ва Сунцу и о приликама на Земљи" са
филмом и пројекцијама. Подружница држи свој редовни састанак 9. IV на коме су
чланови чули "0 црвеним патуљцима међу звездама" од В . Оскаљана {АОуБ) . П .
М. Ћурковић (АОуБ) 16. IV говори о теми "двојне звезде у Васиони". Асистент
АОуБ, Ђорђе Телеки, 23. IV прича "0 Марсовој површини" . . Истог дана после
подне је Б. Д. Јовавовић, у просторијама "Пољостроја" . у Новом Саду, држао
предаваље "0 звезданим системима" , а 7. V у Подружници, прича "0 одређиваљу
положаја небеских тела у Васиони". .
Тог пролећа је В . Д . Јовановић, нисам нажалост забележио датум, држао у

"Пролеку" у Београду, предаваље

"0

Васиони и небеским телима у љој" .

~

посматраЈу ноћно, односио дневно ведро небо, са осматрачнице Метеоролошке
ставице на Тврђавl?. "дн~~ник", уз једну фотографију, 12. Vlll објављује чланак
"Новосађани гледаЈу небо . У љему укратко говори о делатности Подружнице о

1

.l

љеним плановима за даљи рад, али и о недостатку материјалних средстава да 'се

·

све жељено оствари.

На НУ, 5. Х 1956, Ж . Ћулум говори да је "Планета Марс у близини Земље",
а 5. Xl Б. д . Јовановић држи још једно предаваље у 19h у Подружници .
С об~иром _на чиљеницу да су се посете стручљака са АОуВ проредиле, нема
у благаЈвичкоЈ юьизи података о томе ко је и када од љих држао предаваља .
Домаћи су све обављали ва д<?бровољној основи, па: су даљи наводи веома оскудви
и о~носе се, углавно~, на МОЈа предаваља .

Тада Је позиве писао и разносио М .

СтоЈадивовић . Исти Је обавештавао и новине о догађајима у Подружници .
За 20 слушалаца, 14. 1 1957, говорио сам "0 Сунцу", а за исти број присутних,
18. 11, причао "0 особеностима звезда". Љубитељима на Тврђави, 21 . 111, сам

тумачио шта се све види на небу те вечери, а

25 . 111

мене "0 звездаиим скуnовима и ~ангалактикама" .

је

25

слушалаца чуло од

"Радиоастровомија" је била

тема састанка од 29. IV, било Је 15 присутних . Ради допунске пријаве рада
Подружнице био сам у СУП-у 16. V.
Дана 24. IX сам био на састанку са Срећком Максимовићем у Друштву .

дана 25. Xl ме је 16 присутних слушало када сам говорио О могућностима
" . п осле тога Је. била бурна расnрава са слушаоцима
"
.
У МОЈИМ паnирима сам нашао још и рукописе под насловима: Привидна кре" и" Помортаља ве б а " , " с азвеж ђ"
а , " п ланете " , " м ере за даљину у АстрономиЈ'
. " " ,Е лементи планетских путаља" Сунчев'"систем"
ска и nрактичва А строном иЈа
'"
" о снове А стро ф
. и~ике " , али б ез да~ума када сам их одржао и колико
је било слу-'

живота ~а планетама

шалаца . ПостоЈи ЈОШ и велики броЈ рукописа са темама које сам држао у оквиру

Астрономског друштва "Нови Сад " са датумима одржаваља.
.
Последља белешка, из оног вре;';fенског размака , за који имам податке, је да
сам 29. 1 1959, на "Трибини младих у Новом Саду одржао предаваље Сателити

и васионске ракете

.

".

с ачувао

'

сам и плакату у облику ракете .

"

Сва документација Подружнице је била код секретара М. Стојадиновића, али

Је он преминуо и љегова удовица ми је рекла да ништа није сачувано!

било и код Ж . Ћулума који му је све предао.

Исто је

Чланови Подружнице Астрономског друштва "Руђер Бошковић" у Новом Са
ду
били nретежно студенти впш, ученици средљих школа и љихови професори.
БроЈно стаље се непрекидно :-.1ељало зато што су, чим заврше школоваље, напуш
тали Нови Са~ {нису потицали из љега) , али су се повремено јављали и касније .
Чланарива ниЈе била велика, а уз љу се бесплатно добијала "Васиона". Тај ча
сопис Је био веома популаран међу љима . Није могла да се набави код nродаваца

cr

новина , па смо обављали и посао ,; колпортера" скоро за целу Војводину .

·

Већ смо тада размишљали. о изградљи Народне оnсерваторије и Планетари
Јума уз љу. Проф. Ћулум и Ја смо неколико пута посетили тадаmњи Народни
одбор Новог Сад~ и инж. Војислава Мидића који је био "задужен" за изградљу
града. Тада нам Је предложио два места : Транџамент и Мишелук . Онда се већ
ми~лило на ширеље Но~ог Сада на десну обалу Дунава . На првом месту је Фе

.

риЈални савез имао СВОЈУ зграду са великом терасом и дивним погледом на Нови

Сад. Са ље су неколико пута заинтересовани Новосађани посматрали небо кроз

дурбин Подружиице . Али је на томе остало зато што су неке друге ствари имале
првенство над потребама за културу и опште образоваље.

Овиме ћу да завршим преглед својих успомена, а о времену које сам провео

као потпредседник Астроиомског друштва ,;Нови Сад", од

1974. године па нао

вамо ; прославу трид_есетогодишњице рада Подружнице {тада као председник) и

одржаваље од~овараЈуће изл?жбе у Дому ЈНА у Новом Саду, на Тргу слободе,
муке око добиЈаља nростс;>риЈа за садашњу Народну опсерваторију и Планетар
ИЈУМ на ПетроварадинскОЈ тврђави, тражеље локације и добијаље урбанистичко

техничких услова за '!о место на Татарском брду изнад Каменице, пројектном
задатку и изради проЈе~та за На;родну опсерваторију са Планетаријумом и Ге

офизичком опсерваторијом, добиЈаље инструмената за данаmњи nланетаријум и

[
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телескопа од тадаппье Ратне морнарице Југославије, ...

безбедности ће подићи чену лаисираља на вртоглавих 600 (и словима шесто) ми
лиона долара, не рачуиаЈући вредност терета, а овај пројекат ће бити нападан чак
и од стране еколошких удружељајер је, поре~ оне раније поменуте економске црне

препустићу другима да

кажу коју објективну реч.

МУ

WORK IN AST:Ц.ONOMICAL SOCIETY
"RUDJER BOSKOVI(?'
.T.his ~ticle i;> ап int~resting ~tory ~bou~ early begin~ings (1945-1974) of astronomical
actlvlty ш Serb1a, part1cularly ш VoJvodina апd Nov1 Sad. Author has mentioned in
details mапу lectures given in popular astronomy Ьу well known astronomers and himself.
УдК

MEMORIES ON

ТНЕ

_Qупе, при сваком лансираљу шатл правио и Једну еколошку у озонском омотачу .

Стручљаци НАСА се неће на то обазирати и с обзиром на љихове тврдље да ће
да одрже шатл оперативиим све до
шатл после Челенџера следећи.

У јулу

1999.

2010.

било је неке логике и питати се који је

Колумбија полеће на свој

26.

лет.

При лансираљу из љеног

танка Је исцурело готово две тоне горива и правим чудом је катастрофа избег

629 .782

нута . На жалост , показаће се то само као троипогодишље одлагаље неизбежног.
Колу.мбија одлази на "~еиералку", а одатле излази са уверељима НАСА да је
способна ~а вишедецеииЈску с_лужбу . ~а последљем, 28. лаисираљу, 16. јануара
2003, _све Ј~ изгледало уобичаЈено . НиЈе било никаквих одступаља и то је, како су

ТРАГЕДИЈА КОСМИЧКОГ БРОдА КОЛУМБИЈА
Мuлан Мuљушевuћ

Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд

касниЈе изЈавили неки стручљаци, требало да буде најглаткије изведена мисија
за четврт века стару Колумбију. Посаду су чинили први Јеврејин у васиони (и

"С.м.рт је данас nреда.м.но.м.,

пуковник у израелској војсци) Илан Рамон (Ilan Ramon) - стручљак за користан
терет, лекарка индијског порекла Калпаиа Чавла (Kalpana Chawla) - стручљак у
мисији, пу~овник Рик Хазбенд (Rick Husband)- заповедник, поручиик Мајкл Ан
дерсон (M1chael Anderson) - заповедник за користан терет, Лорел Кларк (Laurel
Clark) - стручљак у мисији, капетан Дејвид Браун (David Brown) - стручљак у
мисији и Вилијам Мек Кул (William McCool) - пилот. Списак љихових задатака
се сводио на посматраље појава у Земљиној атмосфери и медицинске експери
менте . Као и на сваком претходном лету и на овом је посада имала пуне руке

?Сао отвараље неба,
?Сада човек: от?Срuва што ранuје није знао. "
Човек уморан од живота разговара са својом душом.
Египатски папирус; 12. династија; око 1900. пре Христа.

Још , данас нама далеких, шездесетих година , док је НАСА радила на слаљу
људи на Месец, у Америци се размишљало о летелици која би могла да се користи
више пу_та за лет у васиону, уместо тада.шњих једнократних, попут Меркјурија ,
ЏеминиЈа и Апола . Покушало се са оствариваљем замисли, али не од стране
НАСА већ од Министарства одбране . Тамо су решили да користе идеју немачког
научника Зенгера из још даљих, двадесетих година, који је дао нацрт за летелицу

~оја би поле~ала на ракети, а слетала као и сваки ваздухоплов . За Американце то

1

·'

Је био само Један у .~изу подухвата преузетих из главе неког немачког научника ,

Dyna Soar

и тре

бало је да једног астронаута и терет до 450 kg пребацује у виску путаљу око
Земље . Али, и поред почетних успеха при тестираљу, од подухвата се убрзо
одустало , а Министарство одбране се окренуло новом пројекту орбиталне мини
станице (која ће пар година касније завршити као и Dyna Soar).

Само КОЈИ трен пошто су астронаути nрекинули са снимаљем дошло је до редовног
прекида везе са контролом мисије у Хјустону . До тада је бродски рачунар слао
податке о стаљу летелице н а Земљу, а онда је велика топлота , која настаје при
брзом уласку у атмосфер у , ~· чинила да и то престане .

Тек после неких пет година, када је НАСА завршила истраживаље Месеца у
оквиру програма Аполо и када су три посаде летеле у станици Скајлаб, оживеће
~ замисао о вишекратном транспорту. Овога пута , уместо миии-шатла, биће про
Јектоваиа велика летелица за превоз до седморо људи и до 30 тона терета . Било

је такође предвиђено да пројекат, назван Космички чун (то јест

направи "кућии видео" . Као за неку иронију, овај снимак је неоштећен преживе~

наилазећу катастрофу и као нека оn орука остао за будућа времена . На љему
се астронаути шале, смеју и уживају nосматрајући пламене језике који су се nо
чели назирати кроз окна брода, исте оне који ће их ускоро убити. Очигледно
сведоча~ство да нико, ни у Колумбији ии на Земљи, није слутио шта се дешава .

с обзиром на то да Је и љихов ракетни програм био дело Вернера фон Брауна ,

творца Хитлеровог оружја одмазде . Мини-шатл је добио назив

посла да за к~~тко вре~е изврши што ви~е огледа. Тако се, например , Илан Ра
мон "пожалио како НИЈе могао да светкуЈе ни суботу по старом обичају . После
завршеног двонедељног кружеља, посада се сместила на своја палубна места и ос
тавила ~а рачуиарски део Колумбије одради свој посао. Четворо љих на горљој
палуби Је пред .почетак слетаља решило да , камером коју је повело са собом

Space Shuttle),

драстично снизи цену лета у васиону, да га учини много чешћим и сигуриијим и
да отпочне 1978.
Али од самог почетка све је ишло другим правцем. Први лет је изведен 12.
априла 1981. Била је то управо злосрећна Колумбија, која се тачно ва дваде
сетогодишљицу · полетаља Гагарина винула међу звезде. И тај датум није био
случајан. И поред в_ишегодиппьег кашљеља Колумбија је требало да полети 10.
априла, али због маљих техничких потешкоћа лет је одложен за два дана . То
ће ;rскоро постати правило са ретким изузецима . Да нешто није у реду са целим
проЈектом могло се наслутити и после овог првог лета . Неке од плоча топлотног
штита су отпале, а овај се проблем иеће решити читав низ година на наредним
летовима како Колумбије тако и љених близанаца . Поправке шатла ће поста
јати све дуже и дуже, техничка иадградља све сложенија, а самим тим и цена
сваког лета све виша . Уместо да вртоглаво снизи цену лета у космос, шатл ће се

претворити у правr. црну рупу буџета НАСА. У таквим околностима доћи ће и
до прве трагедије (Челенџер, 28. 01. 1986).
·

Скоро три године потрајаће опоравак НАСА, а када је до љега и дошло саМ

шатл подухват био је далеко од сваког првобитног предвиђаља.

Још веће мере

1

'1

Слика~: ~ево- Последљи снu.м.ак; nостојеће Колу.м.бuје . Начuнuлu су za стручљаци
npu ВОЈНОЈ баэu Кuртланд у3 nо.м.оћ .малог 9 ст телес?Соnа и 11 година старог Ме
?СUнтош рачунара.

u

!.

Прu.м.етан је .м.а111и nра.м.ен на nред111е.м. делу левог к;рuла, ?Сао

дужи траz исnод левог к;рuла. десно - Метеорс1!:а с.м.рт. Поnут (вештач?СШ}
3Ве3да nадалица nосада Колу.Мбије је 3авршuла живот у бљес?СУ светлости.

После пар .минута летелица је требало довољно да успори у атмосфери да
би усnела да изађе и~ п~аменог грот~а ~ самим тим поново успостави радио-везу.
Уместо тога уследио Је Језиви мук, КОЈИ Је контролорима мисије значио само једво.

1

1
i

-

-·---

· ---·- ···

- ·

~-

-

~~~~~~~~~~~~~~~~-

-~~-

108 ------------------ВА СИОНА L1 2003, 4
Извесне наде које су за кратко постојале да је можда дошло до квара на радио
одашиљачу угасиле су се са првим позивима који су почели да извештавају да је на

небу изнад Тексаса нешто велико улетело и распало се у атмосфери. Недуго потом
обавештен је о свему и председник Буш. А затим је издато и званично саопштеље

за јавност. Америка и научна јавност били су у шоку. У првим извештајима није
објашљено. шта се тачно десило. То није могао да каже ни председник Буш, који
се убрзо обратио народу изјавивши саучешће породицама настрадалих. Између

осталог тада је рекао : "Моји драги Американци . Овај дан је донео стравичну вест
и велику тугу нашој земљи. У девет часова јутрос, контрола мисије у Хјустону
изгубила је веЗу са нашим космичким шатлом-Колумбија. Недуго потом, на небу
Изнад Тексаса виђени су делови како падају . Колумбија је изгубљена. Нема
преживелих ... На небу данас видимо уништеље и трагедију. Ипак, даље него . што
можемо видети су утеха и нада. Како је рекао и пророк Исаија: "Подигните горе
очи своје и видите; ко је то створио? Ко изводи војску свега тога на број и зове
свако по имену, и велике ради силе љегове и јаке моћи не изостаје ни једно?"
Исти Творац који именује и звезде познаје такође и седам душа за којима данас
жалимо. Посада брода Колумбија није се безбедно вратила на Земљу. Ипак, ми
се можемо молити да су они сада у сигурном дому . "
·

Било је јасно само то да иза свега не стоји тероризам.

У следила је свео

бухватна истрага, која је кривицу ускоро бацила на изненадни продор топлоте
у лево крило летелице . То је могло да значи само једно : топлотни штит је на
том месту попустио, усијана плазма је покуљала унутра откинувши крило, што

је довело до неконтролисаног обртања брода . Рачунари који су били програми
рани да у делићу секунде обраде сваки проблем и с љим се изборе били су пот
пуно немоћни, баш као и сама посада. Неконтролисано обртаље претворило је
Колумбију у вештачки астероид, који се распадао у правцу путаље свога пада.
Срећа у несрећи је била у томе што се то није десило изнад неког насељеног
места, где би пад крхотина изазвао још веће људске жртве . Ипак, делови расла-

109. страва: rope- Мер'IСуров тран.1t1т 7. V 2003 {Мер,.ур је црни 'IСружић nри
гор111е.м десном рубу Сунчевог дис,.а). Сни.мљено у nримарно.м фо'/Сусу телес'/Соnа у
11h 04"' YUL. Е'1Ссnонира111е 2'. ,цоле - Мep'ICyp у тран.1t1ту 7. V 2003. снимљен
О"Уларно.м nроје,.цијо.м у 1oh 53"' YUL. Е'1Ссnонира111е 'r . Оба сним'/Са су начи<Ј&ена

Ма,.сутов-Касегреновим телес'/Соnо.м 150/2250 тт (Carl Zeiss), на филму FUJI, 100
ASA. Коришћен је соларни филтер Тhousand Oaks, 150 т т. А т.мосферс'IСи услови
су били задовољавајући - без облачности . Место снима111а била је оnсерваторија
Велерофонт, лоцирана на згради Института за фи3ti'ICY Природно-.математич'/Сог
фа'/Султета у Крагујевцу. . Сниматељи: Драго Јосовић и Саша Симић. (Видети
члана" на 114. страни.}

110.

страва:

rope

лево- Делимично nо.мраче111е Сунца

31. V 2003.

Снимљено

телеобје'/Стиво.м TAIR 65/4,5 у 5h 16"' YUL, е'1Ссnонира111е од 1/125 s. rope ,цесво

- По.мраче111е Сунца 31. V 2003. снимљено телес'/Соnо.м Carl ZeiSs 150/2250 тт
(Ма,.сутов-Касегрен)у s" 27" YUL ЈЈЗ е'1Ссnонира111е од 1/500 s. Оба снШ.,.а су на
чи111ена на фuд.му F(/JI, 100 ASA, без уnотребе фuлтера. Место сни.Ма111а су Шу
.марице, '/СО~ Крагујевца, а '/Сао што се види са сли'/Се није било nотnуно :ведро, већ је
nри са.мо.м хоризонту nостојала не"а noлynpo3Upнa .мама у '/Со.мбинац·ији са тан,.и..ц

облацима, што је тиnично јутро за Крагујевац . {Видети члана" на

,цоле.,... Излаза" tiо.мраченог Сунца 31 . V 2003. снимљен у

114. страни.)
YUL. Коришћена
1/30 s. Снимљено

s" 15""

је "а.мера МТО 1000 А, филм Konica 100. Време осветљавааа
из Цимирота "од Градuш,.е, Реnубли"а Cpnc'/Ca. Снимио Воривоје Јовановиli.

111. страва: rope - Три сним"а делимично nо.мраченог Сунца начиаена у
{nрва два) и s" 2tr' (трећи) YUL 31. V 2003. Снимио Јарослав Франц исти

s" 07"'

из Астроно.мс,.ог друштва "Нови Сад". ,цоле- Снима" nо.мраченог Сунца начиаен

о"о

s" 1tr'

31. V 2003. са Авале, '/Сод Београда. Коришћен је телес'/Соn 110/1200 тт,
1/250 s. Сн.имили Нема111а
.

са филтеро.м оnтич"е густине 3,8. Време осветљавааа
Мартиновић и Зоран Анђел,.овић.

112. страва: Нови изглед терасе Народне оnсерваторије, са .четири нова
nанора.мс"а телес,.оnа (видети вест на 128. страни). Снимио Владимир Heнe.1t11i.

. - - -· -········· -· - -

ВАСИОНА Ll 2003,

- -- - - - -

-s-------------------- 113

лог шатла су попадали по изузетно широком подручју, прошараном шумама, јез
ерима и брдима, што је додатно усложнило потрагу за љима . Док се овај члан·ак

пише (средином априла 2003) nотрага још траје, а до сада је пронађено око 30
одсто "суве" масе брода или око 28 000 делова . Најважнији до сада пронађени
делови су два снимка . Поред оног ранијег поменутог, веома битан је и снимак по
датака на једвој малој траци на којој су снимани подаци са уређаја распоређених
дуж целог брода . И они су . показали да је у левом крилу забележен нагли по
раст температуре, а то исто показују и последљи подаци пристигли са шатла у
Хјустон пре прекида везе . Није једино још јасно шта је изазвало отпадаље за
штитне плоче са крила шатла . Највећа сумља је бачена на пенасту изолацију
великог резервоара која се при лансирању одлама, али љена мала маса до сада
није никада била способна да учини тако · нешто . Веома битан податак је стигао
и од космичке команде ваздухопловних снага САд. Она је радарима забележила
да је другог дана лета дошло до одвајаља неког дела од Колумбије , али о томе
није обавестила НАСА мислећи да се вероватно ради о камерном испуштаљу су

вишног товара (као што су урин или отпаци од хране) . Сада се све више верује у
претпоставку да је била у nитаљу заштитна nлоча (шатл их има преко 20 000) која

је оштећена или при лансираљу или ударом микрометеороида . Касније спрове
дени лабораторијски тестови су показали да nри у дару лаке пеиасте изолације
или микрометеороида плоче могу да остану наоко неоштећеие, али алуминијум
еко тело брода претрпи извесна оштећеља. Стога, дефект можда није почео са
спољне стране крила већ са унутрашље . Нагађаља још увек иду у недоглед, али
сва кривица се увелико сваљује на попуштаље топлотне облоге .

НАСА је оформила стручни тим за испитиваље овог удеса, али и 'поред најаве
да нових летова шатла неће бити док се не утврди разлог распада Колумбије ,
већ сада је јасно да се неће морати чекати две године и осам месеци на нови лет,
као после Челенџера. Томе у прилог иде и изјава новог и енергичног председника
НАСА Шона О ' Кифа (Sean O'Keefe) да ће стручљаци учинити све да се летови
обнове до краја године . Агенција има ам бициозне планове везане за међународну
васионску станицу- Алфу, а Шатл представља љихову окосницу . Да ова трагедија
неће зауставити човеков лет у васиону ставио је до знаља и сам председник Буш
рекавши у раније поменутом говору : "Наш пут у космос ће се наставити." Од .
самог почетка било је nрилично чу дно што циљ Колумбије није била Алфа, јер
осим сателитског телескопа Хабл последљих година је једино Алфа стални циљ
шатлова. С обзиром на пребукираност летова шатла због изградље ове станице,
било је крајље чудно да се једна мисија усмери ка тек пуком посматраљу појава у
Земљиној атмосфери или нека биомедицинска истраживаља (која су узгред могла
комотно да се обаве и на р едовном лету ка Алфи). Све ово, као и чиљеница
да се лет десио у време ирачке кризе, и да су посаду чинила махом војна лица,
оставило је доста горак утисак да је последљи лет управо истог брода који је
отворио једно ново поглавље у човековом мирољубивом истраживаљу космоса
завршио трагичн~ у некој тајној војној мисији. Била то тачна или параноична
претпоставка,· тек седам живота је нестало заједно са Колумбијом, а са љима и
наше наде у брзо освајаље васионе .

ЛИТЕРАТУРА

http:/ /www .space.com/columЬiatragedy/ ·
(Примљено априла
ТНЕ

2003)

TRAGEDY OF

ТНЕ

SPACECRAFT COLUMBIA

The whole life - from the earliest dreams to the end of the mission in а flash of light
of the famous spacecraft COLUMBIA is given in this article. The author investigated in
details what were the basic technical spacecraft proЬlems and who is responsiЬle for this
tragedy in space.
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БАСИОНА LI 2003,
помрачено

521.84
ТРАНЗИТ МЕРКУРА -ИЗВЕШТАЈ О ПОСМАТРАЉУ СА
ОПСЕРВАТОРИЈЕ ВЕЛЕРОФОНТ

обзиром на то да је Сунце при изласку много слабиЈ~Г СЈаЈа него када Је високо

над хоризонтом, није коришћеп соларпи филтер већ Је експонираље скраћепо на

Драzо Јосовић, Саша Сu.мић
Опсерваторија Белерофонт, Крагујевац

вредности између 1/250 s и 1/30 s _(видети 110. ст~ану).

Дана 7. маја 2003. године били смо сведоци једног ретког природног феном
ена. Наиме, по први пут у овом веку планета Меркур је прошла директно испред
Сунчевог диска . Целокупан догађај се могао посматрати из Европе, Африке и
Азије, а делимично се могао видети из неких подручја Аустралије и Америке.
Као и увек када је у питаљу занимљив небески догађај, опсерваторија Белеро
фонт је адекватно испратила овај догађај. Наш план је био да транзит пратимо
визуелно и фотографски, настојећи да забележимо све интересантне тачке у ко

јима ће се Меркур налазити на свом путу испред Сунчевог диска. Посматраље и

фотографисање смо вршили из просторија опсерваторије, која се налази на крову
Института за физику Природно-математичког факултета у Крагујевцу.

Спектакл је почео првим контактом, тачно у 5h13m UT. Прогноза времена се,
на срећу, остварила . Небо над Крагујевцом је било потпуно ведро. ТеЈiескопом

(Максутов-Касегрен) планета је уочена непуних 60 секунди
после првог контакта, при увећаљу од 90 пута (наравно, уз употребу Сунчевог
филтера). Меркуру, привидно великом 12 лучних секунди, је требало скоро пет

Carl Zeiss 150/2250 mm

минута да достигне други контакт.

После монтираља адаптера за снимаље приступило се самом снимаљу.

Сни

мали смо најпре у фокусу поменутог телескопа, а затим се прешло на снимаље

окуларном пројекцијом . Искоришћене су две ролне филма Fuji Super G 100 Plus,
а вредности експонираља су варирале од једне до десет секунди (видети 109.
страну).
За време овог догађаја нашу опсерваторију је посетило много грађана веома
заинтересованих за посматраље ове занимљиве појаве, која је била раније најавл
јена преко локалних медија. Прилику да поново посматрамо транзит Меркура
имаћемо тек 9. маја 2016. године, али већ сада нестрпљиво очекујемо 8. јун
2004. године, када ће, после скоро 122 године, доћи до транзита Бенере!

(Примљено јуна

тако да се тренутак максималног помрачеља догодио мало после ље

говог изла~ка . Покривеност Супчевог диска је у тим тренуцима износила нешто
· траЈало
· до 5h9m .
више од 75% што се може приметити са слике. п омрачеље Је
Снимаље 'овог интересантног феномена обавила је екипа Белерофонт опсер
ваторије из Крагујевца. При томе су коришћени телескоп Carl Zeiss 150/2550
mm (Максутов-Касегрен) и телеобјектив TAIR 65/4,~. Ф_и~м FUJI {100_ASA). С

ПОСМАТРАЧRИ ПРИЛОЗИ
УЛК
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2003)

MERCURY TRANSIT- ТНЕ OBSERVATIONAL REPORT FROM
BELEROFONT OBSERVATORY
The article gives а short presentation of Mercury's transit observation which is done
at Бelerofont observatory (Kragujevac, central SerЬia) on Мау 7, 2003.
.

Снимаље је обављено из КрагуЈевца, са локациЈе парка Шумарице, одакле се
јасно могао видети хоризонт, који је дао посебну ноту овом помрачељу. Као резул
тат наше активности успели смо да забележимо овај догађај у форми фотографија,
од којих вам представљамо две за нас најупечатљивије.
(Примљено јуна

2003)

PARTIAL SOLAR ECLIPSE
Report about the partial Solar eclipse observed from Кragujevac, central SerЬia, on
Мау 31, 2003 is given.
·
УЛК

520.2.07/621.38
ЕЛЕКТРОНСКА КОНТРОЛА ПРАЋЕЊА НА ТЕЛЕСКОПУ
Младен Веселић
Астрономско друштво Белерофонт, Крагујевац

Када купите нов телескоп са екваторијалном монтажом или се сусретпете са

старим и утврдите да љегову поларну осу покреће мотор, одахнете мислећи да
су сви проблеми око праћеља при дугом експонираљr филма р~шени и да ћете
врло брзо моћи да фотографишете небо. Међутим, ниЈе увек тако.

Мотори који се уграђују у монтаже старијих типова телеск?па. су обично

синхрони или асинхрони, чија је осовина везана за редуктор КОЈИ Је посредно

причвршћен за цев телескопа. _Број_ обртаја ових м?тора је директн~ сразмеран

фреквенцији мрежног напона коЈа ниЈе стабилна и КОЈа стога у великоЈ мери утиче
на праћеље телескопа . Електричне и механичке карактеристике мотора и редук

тора обично нису као прорачупате, а и мељају се током времена.

одлучио сам да направим електронску контр~лу пра_ћеља на телескопу коЈа би
искљуЧила додириваље завртљева за корекциЈу !!! коЈа би обезб_едила стабилну,
али· . притиском на тастер променљиву фреквенЦИЈУ нап?на напаЈаљ_а. Пошто су
снимаља обавЉана ван града, где врло често нема струЈе, требало Је обезбедити

напајаље из акумулатора и контролу фреквенције наnола 220 V.
.
Прва верзија уређаја је радила на мрежпом напону и стабилисала: Је само

дЕЛИМИЧНО ПОМРАЧЕЊЕ СУНЦА - ИЗВЕШТАЈ О
ПОСМАТР АЊУ СА ОПСЕРВАТОРИЈЕ ВЕЛЕРОФОНТ
Борислав Кола!!:, Вран'l!:о Дрљача, Владимир Мар!!:овић
Опсерваторија Белерофонт, Крагујевац
После непуне четири године указала нам се прилика да поново посматрамо

помрачеље Сунца, које се одиграло у суботу

31.

маја

2003.

гоДИне у раним

јутарљим часовима. Први контакт догодио се, према прорачунима, у 4h17m
локалног времена. У тренутку изласка, око 5h 10m, Сунце је већ било знатно

1

!
1
1

1

фреквенцију. Због . немогућпости коришћеља на ..местима где не_ма струЈе и због
напону од

521 .81

Ла бих сво

јим колегама, а и себи, олакmао астрофотографске активности, нарочито зи!dске,

прегревања излазних транзистора направљена Је друга верзиЈа,

УЛК

'!

12 V,

КОЈа ради на

а који се може обезбедити из аутомобилског акумулатор~.

Уnрављачки део уређаја има. могућност дигиталне промен~ фреквенције о~ 40
Hz до 60 Hz са резолуцијом од 0,01 Hz, меморисања Од!'овараЈуће фреквенциЈе и,
наравно, љеног читаља и по поновном укључељу. уређаЈа.

Фреквенција се може очитати са .цисnлеја, поред кога се налази тастатура
за nромену и меморисаље вредности. Уређај има даљинску кон:ролу наведених

функција и регулацију осветљеља кончанице у окулару. ОдликуЈе га врло ниска
потрошља јер тек за

15

часова неnрекидног рада истроши nоловину nросечног

акумулатора којим се још увек може стартовати аутомобил. Када се телескоп
добро усмери ка северу корекција nромене фреквенције је nотребна тек после 15
минута(!) јер се тек тада утврди одстуnаље звез,це од кончанице, која се налази

у окулару који даје повећа:iье од 150 пута па телескопу 150/2250 mm.

____ј
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Старкипер (Starkeeper), тј. чувар звезда {како смо назвали уређај), нам је
омогућио да одемо врло далеко од светлосне загађености, дакле на места на ко
јима не постоје електрични стубови, да направимо изузетне фотографије и да
уживамо у беспрекорном праћељу телескопа .
.

За детаљније информације о Старкиперу и практичне савете о контроли свих
врста мотора обратите се аутору на адресу: Алексе Ненадовића 12/1, 11 000
Београд или

e-mail: Veselic@EUnet.yu.

IN MEMORIAM

хвали веома мали број астронома. Исто важи и за беле овале у атмосфери Јупит

ера

(Jovanovic, 1980аЬ), пролаз сенке Титана преко Сатурновог диска (Jovanovic,
Celebonovic, 1983) и иmчезаваље црвене пеге на Јупитеру (Jovanovic, 1981).
Године 1976. Љуба је на такмичељу "Науку младима" из астрономије, у ка

тегорији основне школе, заузео друго место на градском и шесто на савезном
такмичељу. После тога, као изузетан посматрач, прихватио се задатка да пос

1976/77.

На истом задатку

се нашао и љегов вршљак, такође бриљантни, Јован ЗагаЈац . Резултат тог рада

објављен је као веома запажен рад у ВАСИОНИ

(Zagajac, Jovanovic, 1978),

ориги

налан и по томе како су посматраља два посматрача на пет инструмената сведена

на једног посматрача и један инструмент . Љуба је наставио посматраље Јупи
тера у јоtп две опозиције, из чега је произашао велики посматрачки материјал и
запажен рад (Jovanovic, 1979Ьс) са којим је победио на такмичељу Науку младима
1979, на градском и републичком нивоу {Tomic, 1997) .
Почетком 1975. г. започео сам сис
тематска истраживаља у астрофото

графији, која су у практичном делу би
ла обимна од 1976.
до 1979.
годи
не . Љубиша је био упућен у астрофо
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тографију и заинтересован за снимаље
небеских тела и појава, па се понудио

(1961-2003)

Але~~:сандар To.мu1i
Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд
Година 1973. била је богата атрак
тивним астрономским појавама, које су

могле да се посматрају из Београда.
Како је време послужило, пажљу мно
гих Београђана привукли су помраче
ље Сунца 30. јуна, Меркуров пролаз
10. новембра и помрачеље Месеца 10.
децембра. То је вероватно утицало на
то да на Народну опсерваторију дође
веома много људи . Многи су потом по
хађали курс астрономије за почетни
ке. Из тог мноштва љубитеља небеских
лепота издвојила се група веома мла
;цих, од којих су многи ускоро постали

сарадници Опсерваторије. Међу њи
ма се посебно истицао Љубиша Јова
новић. Учланио се у Друштво

1:

телескопу распад стационарног бол~да (Јовановић, 1977), чиме може да се по

матра Јупитер и појаве у љеговој атмосфери у зиму

ELECTRONIC CONTROL OF TRACKING DEVICE ON TELESCOPE
The author gives а short description of the device for tracking control on а telescope
which is necessary for long time keeping of objects in the center of view field.

Слика

ВАСИОНА 11 2003, - z - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 7

Љубuша Јованqвu1i

{24.

1961 - 19. III 2003}.

х

двојне звезде, планетарну маглину у Лири, х и
вероватно прелази неколико хиљада.

22 . ·

но

вембра 1973. године, а испит за сарад
ника положио је 23. јуна 1974. · Растом
је био највиши, а додатно је упадао у
очи својом смиреношћу, нетипичном за
ученике старијих разреда основне шко
ле. Веома брзо постао је један од нај
бољих посматрача. Због тога је често
био демонстратор уз телескопе на те
раси опсерваторије , Врој оних којима
је Љубиша показивао Сунце на пројек
цији, а кроз телескоп Месец, планете,

h

Персеја и Месијеове објекте

Љубиша је то радио са љубављу, великим

умећем и стрпљељем, јер публика је била разноврсна и по узрасту и по знаљу.
Често је прекидао своја стручна посматраља да би заинтересованим посетиоцима
опсерваторије у касне вечерље сате показао и објаснио тренутно видљиве леп
оте. Колико ревносан и добар посматрач је био говори и то да је посматрао у

да у томе учествује. Био је, уз Сло
бодана Познановића (сада доктор хе
мије) и Драгослава Парабуцког (сада
познати хирург), и у томе најуспешни
ји. У тим тест снимаљима и експери
ментима са развијаљем добијена је оп

тимална формула за развијач за обра
ду снимака Сунца у нашим условима,
што смо из извесних разлога објави

ли са закашљељем {Томић, Познано
вић, 1995). Теоријски изведене фор
муле, које су давале бројне вредности
знатно различите у односу на оне из та
дашње праксе,

показале су

се тачним,

па је преданог сарадника Љубишу Јо
вановића често доводило у недоумицу
упутство за снимаље. Требало је да
снима две серије - једну по тада важе
ћим упутствима из литературе, и дру
гу према мојим прорачунима . Знао је

Љуба и да се супротстави, речима "бо
јим се да ћемо бацити други део фил
ма".

·

·то би изрекао око

22

часа, када

сам обично одлазио са опсерваторије .

Слика 2: Ка~~:о обuчно бuва, онај ~~:о је
снu.мuо огро.ман број снu.ма~~:а са.м се
налаэu на 11>ux вео.ма .мало . Ово је је
дан од pem"ux- Љубuша Јовановu1i на
noc.мampa11>y nо.мраче11>а Сунца 11. .маја

1975.
А већ пола сата после · поноћи звао би

телефоном и са одушевљељем описивао шта се све, и . како, види на том другом

делу филма. У тим тестовима Љубиша Јовановић је "био мој драгоцени сарадник.
Тада је на опсерваторији било око 40 активних сарадника, а свима је требало ор

ганизовати и осмислити ангажман. (Они који су долазили повремено, са поводом,
сетиће се великих радних гужви у малој канцеларији управника, када су морали

сачекати и да дођу до речи.)

У тим условима није било могуће да све тестове

обавим сам. Овако, са Љубом, радио сам само прве тестове, а потом, до стандард

изације и испитиваља свих утицаја, бројна снимаља обављао је Љубиша. Зато
верујем да Љ:убиша и ја поседујем~ вероватно најбоље снимке Месеца и Сунца
добијене са DfF
100/2000 mm, у том периоду, уз то- изнад Београда. Његовим
снимком Месеца илустровао сам текст у ВАСИОНИ о снимаљу Сунца, планета
и Месеца (Tomic, 1979). Све то је, такође, разлог зашто се Љубиша Јовановић
спомиље у предговору моје кљиге о снимаљу неба (Tomic, 1983).

=

Љуба је систематеким комбиноваљем визуелних и фотографских посматраља
Венере сјајно обрадио дихотомију и понудио право објашљеље за одавно познати

.'f"! .

.:,1г
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Шретеров ефекат (Jovanovic, 1982а). То је рад који би сваком астроному био
ва част. А урадио га је као студент прве године астрономије. Већ тада је са
великим знаљем брусио огледала по упутствима астронома Вокулера и Тексероа.

претходе чланци са потребном припремом за посматрача,

у облику сред

Јених података о планетама и сателитима - вужно потребних посматрачу (Ј~
vanovic, 1985а, 1986) и израчуваваљима хоризонтских и екваторских координата

(Jovanovic, 1988а, 1991Ь). После тога следи серија о самоградљи телескопа (Ј~
vanovic, 1988ь-d, 1989), посвећена пре свега сферном и параболичном огледалу

и Њутновом рефлектору. Из ових квалитетних текстова је проистекла кљига о
самоградљи телескопа, која нажалост још није објављена. Љуба је посматрао
помрачеље Месеца 16.
септембра 1978 (Jovanovic, 1979), са Владаном Челе-

боновићем помрачеље Сунца 15.
потпуно помрачеље Месеца

4.

маја

децембра 1982 (Jovanovic, Celebonovic, 1983),

1986.

и помрачеље Месеца

9. фебруара 1990.
Сунца 29. априла 1976,

(Jovanovic, 1991а,с). Био је Љуба спреман и за помрачеље
али нисмо имали среће са временом . Љуба је имао .изванредну моћ запажаља,
па је голим оком уочио на Сунцу групу већих пега (Јовановић, 1992). Наравно,
то је било у вечерљим часовима, када је Сунце залазило. Запажао је многобро
јне нијансе наравџасте и црвене боје, па је због тога често задиркиван од других
сарадника, који су му говорили да измишља детаље. Једном се наљутио и пожалио
мени, позвавmи ме да и ја погледам Јупитер да се уверим да не измишља ништа.
Велику већину детаља које је он уцртао и ја сам видео и "одбранио" сам Љубу .
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Налаз је био занимљив . Само Љубиша је видео до 706 nm, ја око 702 nm, ос
тали испод 696 nm. Како уређај вије претходно био калибрисан, могуће је да су
бројеви за неки проценат увећани, али свакако остаје љихов однос, који све об
јашљава. (Многобројним, мада краткотрајним, изоштраваљем слике у снимаљима

И у томе је био сјајан. Зато ве чуди што је 1979. г . часопис ГАЛАКСИЈА објавио
серију од седам квалитетних чланака намељених mирој публици (Jovanovic, 1979di, 1980Ь) .
Од астрономских активности усредсређује се на самоградљу теле.скопа, бру
~~ље и испитиваље огледала.
Резултат је серија чланака у ВАСИОНИ, ко
~ОЈ
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Сунца кроз филтре, црвена светлост је вероватно извршила сензибилизацију ока. )
Љубиша није завршио студије астрономије . Он је у оних "15% губитака" из

\.

генерације, које је произвела памет генерала Н. Љубичића, министра одбране,
када је натерао свршене средљошколце да одмах иду на одслужеље војног рока.
Војску је служио у Словенији, близу италијанске границе . То му је веома
тешко пало.

Уписао се на студије астрономије и са великим еланом желео да

студира, а онда је промељен закон и морао је у војску. На ноћвој стражи уз неко
истурено складиште имао је непријатно искуство, које га је до темеља потресло.
Било је и необичних догађаља, сличних НЛО, о којима се тада много говорило,

о чему ми је писао .

У једном од писама спомиљао је и самоубиство, на што

сам одмах реаговао са контрааргументима. Због страха да га поново ве зову (на
вежбу) када се таман навикне на цивилни живот, пријавио се да одмах одслужи до

датна три месеца. Последљих десетак година тешко је поднео, живећи практично

у самоизолацији, коју су реметиле повремене посете опсерваторији и телефо~ски
разговори са Миланом Јеличићем, а ређе и са мном. Када су се за све нас наЈзад
појавиле наде за бољи живот, Љубиша је одлучио да прекрати свој, 19. марта

2003. г. (Рођен је 24. октобра 1961. г.) Свима који су га познавали остаће

у успомени као драг и пријатан човек тихе нарави и као изванредан посматрач.

Објављени радови (сви у ВАСИОНИ и ГАЛАКСИЈИ) приказују га као успешног
астронома, иако није завршио студије. Највише ће недостајати мајци Душанки и

оцу Миломиру, Београђанима одраслим у Блацу, а пореклом из околине Враља
и сестри Јасмини. Недостајаће и свима онима који су имали прилику да га упоз

нају, и да бар неко време са љим сарађују.

Љубиша Јовановић је са 25 објављених већих текстова у ВАСИОНИ међу

првих десет аутора (Dimitrijevic, 2002). Из овог текста се види да је свакако и
међу првих пет најуспешнијих посматрача међу сарадницима Народне опсерва
торије .
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LJUBISA JOVANOVIC (1961-2003)
short rewiev is given on astronomical activit!es for one of ~he best oЬservers, astrophotographers and telescope makers between ass~ents o_f РuЬ11с Ob~.er~tory - Kalemegdan, which puЬlished 25 articles in VASIONA шcluding on Schroter s. effect (Jovanovic, 1982. а), visual brightness estimation of Jovian atmosphere (ZagaJac and Jovanovic, 1978; Jovanovic, 1979. а) and telescope home-made making (Jovanovic, 1988. Ь,
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ПОВОДОМ СТОТЕ ГОДИШЊИЦЕ РОЋЕЊА (1903-2003) И дЕСЕТЕ
ГОДИШЊИЦЕ УПОКОЈЕЊА (1993-2003) АКАдЕМИКА ПРОФ. ДР .

ТАТОМИР Л П. АНЋЕЛИЋА

.

.

Жuво.м.uр Tamo.м.upoвull
професор, Смедеревска Паланка

У једном тренутку уваженог госта трибине сустиже , нескривено оптужујуће ,
питаље једног о.ц слушалаца , ва које је цео аудиторијум у часу утихиуо .
"Професоре, осећате ли, као иаучник , грижу савести због онога што је наука
начинила вашој цивилизацији? "
Помену , притом, Хирошиму, Нагасаки, сваковрсно убијаље. планете Земље ...
Професор се накратко замислио, а ои.ца, одлучио, про.цорним гласом , као
иожем, сасекао иеиздрживо непријатну тишииу:
.
"Свестан сам опасности и размера раэарајућих и.цеолошких сукоба наше ци
вилизације и љихових последица, али сам, исто тако, сигуран ,ца треба повући
оштру границу између тога и чу десних научвих открића и љихове контроле . "
Уследила је права канона,ца оптужби . Слушалац је , у прилог својој тези о
погубности развоја науке, поменуо Алберта Ајнштајиа и љегово кајаље због про
моције идеје о еквивалентвости масе и енергије и последица које су уследиле·.
Апострофирао је и тешке оптужбе Вернера фон Хајзенберга· на адресу научне
елите 40-тих .
Цељени уво.цничар га је веома пажљиво саслушао .
Чииило се , на тренутак , .ца је млади колега успео . ,ца придобије аудиторијум
на своју страну . Напетост ишчекиваља присутних .ца ли ће уважени гост овога
пута успети .ца се одржи "на ногама", убрзо је замељена љеговим неочекивано
сталоженим, готово молећивим гласом :
"Драге колеге, уверавам вас .ца, када бисте цивилизацији одузели чаролију
научиог открића, била би безна,цежно сиромашна, празна, изгубљена . .. Као човек,
пре свега, али и као ваучник , патим због онога што је суманута злоупотреба науке
учинила љу .цима Хирошиме и Нагасакија , али, драги мој колега , ко Вам гарантује
.ца се ти исти несрећници не би поубијали моткама?" .
Тајац, дуг као вечност, у тренутку се разлио целим амфитеатром, .ца би га
убрзо потом заменио громогласан аплауз . Цео аудиторијум био је на ногама.

Град студената, вајвећи ва Балкану, како кажу , остао је у сећаљима бројв~х

Тамо, Негде Далеко , у Бескрају Васељене, Вечни Мир Даруј Му ГОСПОДЕ!

преправе и поправе и учине га хуманИЈИМ, срећвиЈи~.
Редакција образовног и иаучног програма имала Је, како се чивило, убедљиво
на.Јреферевтвију листу учесника .

Међу љима, мноштво звучвих, учених имена

коЈа су ва популаран начин казивала разноразне истине , понекад и полуистив~, о

васељени, маrичвој, вепозватој и далекој .

.

због провокативне теме, тако и начина љене презентациЈе .

(Примљено јуна

.

ОдЕЛУЋОРЋА
СТАНОЈЕВИЋА

Проф . , др Драган Трифуиовић, је

и стрепљу или чак страх?
·
.
···
.
Слушали · смо тог касног попо.цвева причу о безмервом свету, галаксиЈама,
светлосвим годинама, проверавали и утврђl!вали гра.циво о дотад званим теори

.цела Ћорђа Ставојевића, говорио је о

.

.·

.

у мирној, већ добрано поодмаклоЈ, аnрилскоЈ воћи Једва осетисмо када су
истекле последље речи уводног излагаља уважевог Професора.
дубоко замишљеве ва.ц васколиким проблемима постанка и су .цбиве цивили~а
ције на плавети, прену вас глас водитељке с позивом .ца се укључимо у дискусиЈу.

о.ц

ретких

познавалаца

живота

Ћорђа

Ставојевића,

Дринке Ивановић-Радовавовић,
је Факултет откупио .

дан

пространствима.

Ј;

барељеф

иза чега следи незаобилазни ехо- а ако висмо сами, имамо ли разлога за немир

јама наставка живота ва планети и љеговОЈ извесности ва далеким свемирским

•'

2003)

ВЕСТИ ИЗ ЗЕМЉЕ

.

Самоћа је зла коб човекова, с правом нас увераваЈу филантропи и хуманисти,

·

IN COMMEMORATION OF ТНЕ HUNDREDTH ANNIVERSARY OF
ТНЕ BIRTH (1903-2003) AND OF ТНЕ TENTH ANNIVERSARY OF
ТНЕ DEATH (1993-2003) OF ACADEMICIAN PROF. DR. TATOMIR Р.
.
ANDJELIC
The article gives one episode from life of Ptof. Dr. Тatomir Andjelic, significant
Yugoslav mechanist, in commemoration of the aniiiversaries of his birth and death.

Јесмо ли сами у васиони? Има ли смисла веровати у ту привилегију? Питаља

.-вечни изазов науци посвећених.

.

амфитеатра.

Априлских ,цава .цавве 75-те гост трибине био је уважени академик Татомир
П . Авђелић, чувеви професор механике на ПМФ-у београдског Увиверзи:rета.
Њеrово предаваље Ванэе.м.аљс~ее цuвuлuэацuје било ј~ изузетно посећено, како

1

Ништа није могло ,ца по

uлu Про;есору с љубављу

денте, прпошви дипломци, нестрпљив~! .ца им се ~ружи шавса .ца свет око себе

1

раментом.

Чиии.ло се ,ца га овације присутних једва дотичу.

својих житеља заnамћен као место изузетно популарних и посећених трибина КОЈе
су се 70-тих година одржавале у љеговом Дому културе ..
.
· Шаролики свет се ту сакупљао . Интелектуалци наЈразличитИЈИХ профила:
етаблирави ака.цемци, универзитетски ра.цвици, будући приправници за диси

.1

Питаља су истог трена почела ,ца пљуште .
Ни одговори вису нимало заостајали; инвевтивношћу, са,цржајношћу, темпе

ремети мир љегових топлих, крупних очију, које су остале загле.цане у небеске
даљине бескрајног свода који се крајичком помаљао кроз стаклене двери препуног

Requiem aeteniam

i'
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и

овоме нашем астроному 11.
априла
на. Катедри за. а.строномију Ма.
тема.тичког факултета. у Београду , у о

2002.

квиру Семинара .
Пре почетка предаваља проф .
др
Јелена . Милоградов-Турин је открила

1 1

i

ра.ц

1

који

Елоквеитви пре,цавач, др Драган
-Трифувовић је и овога пута држао па
жљу бројних посетилаца који су наnу
нили учиовицу ва Катедри. Кљигама,
документима и фотографијама илус
тровао је своја : занимљива казиваља.
Било је речи о Стаиојевићевом шко
ловаљу у Пулковr., Берлину, Паризу, о
томе .ца је био наЈбољи ђак Жила Жан
сева,

о

љеговим

анализама

париских

снимака Сунца , о сукобима ·са Љ . Кле
рићем и М. Не.цељковићем, о љеговом

1 1

!

1\
1'

11
[

1

122 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВАСИОНА LI 2003, 4

ВАСИОНА LI 2003, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 123

раду на календару, фотографији (од
великог значаја су љегови снимци раз
рушеиог Капетан Мишииог здаља у

у Минску и на љој је, из ваше зем

посматрачке пројекте и вршила обуку

ље, било присутно 12 учесника: са Ас
трономске опсерваторије (Л . Ч. Попо
вић, М . С . Димитријевић), Физичког
факултета, из Винче, "Uентер" -а, Но
вог Сада и Института за физику. У

својих нових чланова .
Први камп· је био

Првом светском рату), о професури на
Војној академији, о љеговим уџбеиици
ма физике, о градљи електроцеитрала

по Србији, о љеговој супрузи која је

била дворска дама краљице Наталије,
о заузимаљу око Теслииог доласка у
Београд, о ...

MU.IIaн Јелuчuћ

ЈУГОСЛОВЕНСКО
ВЕЛОРУС:КИ СИМПОЗИЈУМ О
ФИЗИЦИ И ДИЈАГНОСТИЦИ
ЛАВОР АТОРИЈСКЕ И
АСТРОФИЗИЧКЕ ПЛАЗМЕ

IV

Од 23. до 24. августа 2002, у Бе
ограду је одржаи IV југословенско-бе
лоруски симпозијум о физици и дијаг
иостици лабораторијске и астрофизи
чке плазме .
Копредседници Научиог
организационог

комитета

били

~у

проф. Миливоје Ћук и академик В. С.
Бураков, а љихови заменици Лука Ч .
Поповић и В . И . Архипеико . Симпо
зијум је одржан у Вишој политехиич
кој школи код Студентског града, где
је било смештеио 15 учесника из Мин
ска. Свакако треба поменути да су ор
ганизатори, захваљујући великим и не
себичним напорима Миливоја Ћука и
Јагоша Пурића, успели да обезбеде да
свих 15 гостију из Белорусије буде и
на 21. летљој школи и међународној
конференцији о физици јоиизоваиих га

сова

26.

до

30.

даваља по позиву и приказано

30

по

(21 SPIG},

која се од

авГуста одржавала у Сокобаљи .
На симпозијуму је одржаио 12 пре
стера . Постере везане за астрофизи
ку приказали су: М . С . Димитријевић,
А. Сре~овић и С. Ћеииже (Штарко
ве шириие у спектру S 111}, О . П . Куз
иечик, Н. И . Стетјукевич и В . Н. Го
реиков (Истраживаље Суичеве плазме
и атмосфера комета}, Л. Ч . Поповић
(Одређиваље фиэичких својстава у јеэ
Ј'РИМа активних галаксија уз помоћ
Балмерових линија) и Н . И . Стетјуке
вич, О . П. Кузиечик и А. Л . Поплав

ски (Модел извора Х зрака у акреци
оиим дисковима). Конференција је ор

ганизована тако да је било доста вре
мена за међусобне контакте, а свима ће
посебно остати у сећаљу коифереициј
ска вечера, одржаиа у ресторану Сту
дентског града, којом је Миливоје Ћук
мајсторски председавао и организовао
здравице које су се ређале цело вече .

Интересантно је подсетити се како
је ова серија конференција, које су мио
го допринеле нашој сарадљи са бело
руским колегама, настала.
Године
1994, када сам био на положају савез
ног министра за науку, технологију и
развој, у Министарству је боравила
белоруска делегација, која је са мојим
помоћииком Мошqм Никићем припре

' _;•

мала нацрт споразума о научно-техни

чкој сарадљи између наше две земље .
Разговарао сам са члановима делега
ције Леоиидом Павловичем Орловим и
Владимиром Јосифовичем Недиљком и
рекао им да у области спектроскопије
плазме у Белорусији раде Галина Ива
новна Баканович, коју сам срео на јед
ној ваучној конференцији, Генадиј Сте
паиович Ромаиов, Александар Павло
вич Војтович и Леовид Јаковљевич
Миљко, чије ра_дове познајем, а који су
цитирали и МОЈе научве радове . При
ликом следећег боравка у Београду,
Орлов и Недиљко су ми предали пору
ку Александра Павловича Војтовича и
Леонида Јаковљевича Миљка са сепа
ратима љихових _радова. Веза је била
успостављена .

та)

споразум о сарадљи, који су потписа
ли : аутор у име Астрономске опсер
ваторије, Јагош Пурић у име Физич
ког факултета, Никола Кољевић у име

Института за физику и Александар П.
Војтович у име Института молекулар
не и атомске физике Академије наука
Белорусије и Института примељених
физичких проблема Белоруског држав
иог ~ииверзитета . · К.асније се овој и
нициЈативи прикључио и · потписао уго

вор о сарадљи са београдском астро
номском опсерваторијом, директор Ас

трономске опсерваторије у Минску Ол
герд П. Кузнечик. Л. Ч. Поповић и
ја узвратили смо посету колегама из
Минска у новембру месецу исте годи
не . Између осталог разговарали смо · и
о једној заједничкој конференцији к~
ја би допринела сар&,$.и наших иауч
иика. Обишли смо, као могуће место
одржаваља, туристички центар Рауби
чи код Минска и дефинисали име и про
фил конференције . Прва конференци
ја одржана је од 29. јуна до 7.јула

5.

и б.

септембра

1998,

а на љу

је дошло дванаест колега из Белору
сије .

·· \

•

·' '

Договорили смо се да

пом ручку у ресторану "Смедерево",
код Физичког факултета, усвојен је

словенског пријатељства . Другу кон
ференцију организовао сам на Злати
бору (Л . Ч. Поповић је био копредсед
ник Локалног организационог комите

Успели смо у настојаљу да сви

они учествују и на 19. SPIG-y, који
се од 31 . августа до 4. септембра о
државао такође на Златибору . На обе
ове конференције повео сам са Астро
номске опсерваторије осамнаесторо љ

уди (Ј. Арсеиијевић ; Е. Вон, М . Ћир
ковић, З. Uветковић, М. Дачић, М .
С . Димитријевић, Г. Ћурашевић, С .
Еркапић, С. Јанков, П . Јоваиовић, С.
Марковић-Кршљанин, Р . Павловић, Л.
Ч . Поповић, Н . Поповић, Д. Шулић,
Д . Танкосић, Н. Трајковић и В . Жив
ков), односно све младе са Опсерва
торије. После конференције основали
смо и Друштво српско-белоруског при
јатељства, за чијег је председника иза

разменимо посете и када сам организо

вао од 11. до 14. септембра 1995. прву
Југословенску конференцију о облици
ма спектралних линија, позвао сам их
ва љу, а 15. септембра, ва једном ле

току конференције присуствовали смо
и осниваљу Друштва белоруско-југо

,,

бран Јагош Пурић, за секре.тара Лука
Ч. Поповић, а за председника изврш
ног одбора - аутор . Трећа конферен

ција одржава је у Минску од 17. до 20.
септембра 2000, а са Опсерваторије су
учествовали Лука Ч. Поповић и Ненад
Миловановић .
На првој конференцији био је при
казан само један заједнички рад

-

мо

је предаваље са Л. Ј . Миљком, док је
на последљој приказано седам заједви
чких радова, а до сада су формулисана
и три пројекта о заједничкој сарадљи.
Убеђен сам да су на овој конференци

ји исписане светле странице историје
српско-белоруских односа и да ће пета
конференција 2004. у Минску такође
свима остати у незаборавиом сећаљу.
MU.IIaн С. Дu.мuтрuјевuћ

ВАЉЕВСКИ АСТРО-КАМПОВИ
У 2002. ГОДИНИ

Астрономска група (АГ) Друштва
истраживача "Владимир Маидић -

организован

у

фебруару на Дебелом брду код Ваље
ва . На овом едукативном кампу је у
чествовала 20 чланова АГ, а обрађене
су следеће теме: Сувчев систем, кос
могонија, Млечни пут, ваигалактички
објекти, космологија.
У сарадљи са Петничком метеор

ском групом (ПМГ), АГ је у перио
ду од

18.

до

22.

априла организовала

посматраље метеороидског роја април
ских Лирида у Истраживачкој станици
Петница. Учешће је узело шест члано
ва АГ и осам чланова ПМГ .
У периоду од 30. априла до З . маја
на дебелом брду је одржан едукативни

и посматрачки камо. Посматраља су
реализована у склопу редовних праће
ља променљивих звезда и планета, као

и праћеља активности · Сунца.

Поред

предаваља на тему савремених астро

номских истраживаља, одржана је де

бата о потенцијалном животу ван Зем
ље.
На кампу је било 30 учесника .
Сличан камп је одржан и у јулу, са 40
учесника .

Чланови АГ су у првој половини
августа

учествовали

на

му лтидисци

плинарном кампу Младих истраживача

довне

посматрачке

програме,

затим

посматраље метеорског роја Персеида,
као и . етноастрономска истраживаља.

·· Метеорски рој Драконида, у октоб
ру месецу, посматрала је на Дебелом
Брду екипа од 15 чланова АГ.
Дуго најављивани спектакл

-

мете

орску кишу Леонида, астрономи из Ва
љева су посматрали са Рајца. Иако пр
ве две ноћи нису обећавале (што се ·ти
че времена}, током иајважвије- воћи
максимума, АГ је имала среће . Раз
ведрило се, тако да је екипа од 45 пос
матрача успела да види преко 300 ме
теора за сат времена .

Нu"ола Boжuli
ПЛАНЕТЕ ОКО ДРУГИХ
ЗВЕЗдА
У Галерији Музеја науке и технике

САНУ 14. фебруара 2003. др Лука Ч.
Поповић одржао је предаваље "Плане
те око других звезда" .

години

Почео је од протозвездаиих магли

организовала седам астроиомских кам

на, односно од настанка звезда и пла

Манда" из Ваљева је у

2002.

пова, на којима је реализовала своје

i1

Србије на Завојском језеру (код Пиро

та}, на коме су реализовали своје ре

нета и местом планета у току еволуције
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1

. ..

-~ -

- --------- -

----·- ·- - - - - - --

,,
1 2 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВАСИОНА LI 2003, 4

ВАСИОНА

звезда различитих маса, а затим је го
ворио о методама детекције и каракте

кало два пута више ; често сам се питао

ристикама новооткривених планета , да

како ли изгледа мала сала.

би завршио са "зонама насељивости" ,
односио параметрима битним за живот .
Предаваље је било лепо илустрова
но. Нажалост, због слабог оглашаваља
присутно је било свега 20 посетилаца.

Почео је са филозофским погледима
Анаксимаидра, да би дошао до Еверто

је, користећи телескоп од 2,5.метра, ва
планини Вилсон, открио да се галак
сије међусобно удаљују. Што су га
лаксије биле даље то су се брже уда
љавале . То је могло значити само је
дно : некада су све галаксије и љихо
ве звезде, у ствари сва постојећа ма
терија, биле сабијене на једном месту
одакле су отпочеле своје ширеље. Та
тврдља је, међутим, у почетку исме
јавана, па је велики Фред Хојл гово
рио : "Нећете ме ваљда убедити да је

Ово предаваље је било . прво у цик
лусу "Велика открића науке и успеси
технике у ХХ веку" . Астрономски део
циклуса, који води др Милан С. Дими
тријевић, ће имати по једно предаваље
месечно .

MuлaN Јелuчuћ
ЗВИЈЕЗдЕ ИЗ ЦЕНТРА ГРАДА

петнаестак посетилаца, увек их се тис

ве физичке теорије мултиверзума . Бу
дући сликари и вајари и други присут
ни

су

ве

мултидисциплинарие

са пажљом пратили

излагаља о

теме

од

стра

ве речитог предавача . Покушавали су
да проникну у идеје које "померају па
мет" , да схвате много тога збуљујућег

-

и антропички принцип

све настало из неког великог праска?"

и мисаони ек

MuлaN Јелuчuћ

Овај потољи назив се одомаћио . и из
пошалице прешао у научни говор. Да
нас знамо колико су Хаблова открића
била зиачајна и колико је теорија ве
ликог праска, особито подржана иадо
шлом Ајнштајновом теоријом релати
витета , била тачна.

ВАСИ ОНЕ

Др Димитријевић се затим осврнуо
на значај телескопске астрономије и у

сперимент са Шредиигеровом мачком ,
и квантио самоубиство, ... саморепро
дукујућу васиону и закључак да наш
свакодневни живот зависи од постојаља других
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ПОЧЕТАК И

Дана

светова.

I<P АЈ

21. 04. 2003 .

вида који нам она пружа у прошлост

гоДине у Музеју

Васиове.

н ауке и технике у Београду, с почет
ком у 18 часова, одржано је предаваље

и претходно (Луке Ч . Поповића) ни

i!

1
1

Пpoлti:жuцu-noc.мampaчu uэ Подzорuце .
Од јесени

2002.

године Подгори

чави · имају јединствену прилику да из
центра града посматрају небо кроз два
добра телескопа рефлектора мађарске

приватне

280/1400.

производље - 200/1200 и
Власник телескопа је Слав

ко Кликовац, глумац.

За један евро

грађани су имали прилику да неогра
ничено дуго посматрају Сатурн, Јупи
тер и Мјесец читава прољеће .

ДpazaN Перовuћ

О МНОШТВУ СВЕТОВА

Студенти Факулте~а ликовних у
метности у Београду имали су прили
ку да 5, 19. и 26 . марта 2003 . године
прате предаваља посвећена теоријама
о мноштву светова . Одржао их је Ми
лан М . Ћирковић, председник Друш
тва астронома Србије, како воли да га
представљају . У великој сали сликар
ског · одсека, у којој нема места ни за

јима су била и двојица академика : Зо
ран Петровић, који је поздравио присутне и Владимир Каљух. Сам почетак
предаваља је за кратко одложен због
техничких проблема организатора. И
како то

правила савременог представ

љаља налажу, др Димитријевић је же
лео да предаваље поткрепи обиљем ве
личанствених снимака којима су нас у
претходном десетлећу Хабл и љегови
земаљски рођаци очаравали. Али, због
застареле технике присутни нису има
ли

прилику

да

виде

поменуте

снимке,

који сами пуно говоре.

У уводу др Димитријевић се освр
нуо на вековима старо питаље које за
дире у науку колико и у филозофију:

"Ако је Васиона бескрајна зашто је он
да небо тамно?" Наиме, ако би Васио
на била без икаквог почетка или кра
ја, онда у коју год тачку небеског сво
да да се загледамо пре или касније ће
мо иаићи ва неки звездаст извор. На
бесконачном растојаљу и звезда ће би
ти бесконачна много, па због љиховог
свеукупног сјаја небо не би било там

но : Током двадесетих година ХХ века
велики амерички звездар Едвин Хабл

15-так милијарди година само трептај.
По неким.прорачунима стаље матери~е

се мqже ·nредвидети за наредних 10 1

што је први велики васионски телескоп

.

добио име по 'Хаблу . Он нам је омо
гућио снимке "рубова" познате Васи
ове, а за поједине од љих, попут Хаб
ловог дубоког поља, биле су потребне
и до две недеље посматраља . На тим
снимцима се виде Галаксије из раног
доба поставка. Рана историја васио
не била је некада ствар научних прет

поставки, нпр. руског иаучника Фрид
мана (са моделом нестационарие Васи
оне) или Гамова. Ове претпоставке су
добиле добар доказ открићем позадив-

. ског,

тзв . реликтног зрачеља,
стране Пензијаса и Вилсона .

од
Имају

1965.

ћи, дакле, чврсте докаЗе за прошлост
можемо ли добити прави увид у будућ
вост? Др Димитријевић вам је ва то
питаље одговорио помиљаљем најнови

јих радова на том пољу.

Судбина Ва

снове везана је за судбину материје у
љој. Како се материја од свог настан
ка ширила у простору

истовремено се

и хладила . С обзиром на то да је уку
пна количина материје у простору не
довољна да заустави ширеље и отпочве

поновно сажимаље (модел пулсирајуће
Васионе), очекује се да ће се ширеље
и хлађеље . наставити за временски ра
спон наспрам кога је ових досадашљих

0

година_ (да лИ уопште постоји назив за
овај бр"ој?), када ће и последље велике
црне рупе израЧити сву енергију и не
стати, остављајуl\и иза себе само нај-

.

црљу таму .

Предава:Ње је завршио речима Ед

вина Хабла :
хоризонту

. "На . ковачном, нејасном

трагамо

за

приказама

пос

матрачких греша.t<а , за ретким знаци

ма који су једва иеiрто више поуздани .

Трагаље ће се наставити . Потреба је
стар ија од повести . Није задовољена и
не може се потиснутИ. " ·
Ако би се давала _ завршиа оцева о
вог предаваља, могло · би се рећи да је
било изузетно "обогаћујуће' за свако
га коме је космологија слабија страна.
Онолико колико се може прича о пос
100

ледљих 15 миЛијарди и наредних 10

година сабити у један час, може се ре
ћи да је то вешто изведено . Треба још
напоменути да ово вије последље пре
даваље које ва том месту треба да се о
држи , а заинтересоване особе се за бу
дућа предаваља могу распитати у Му
зеју науке и технике.

MuлaN Мu.љушевuћ

прошлост васионе. Није онда ни чудио

је имало заслужену најаву у медијима,
с ала Музеја је била претесна да при
м и заинтересоване посетиоце, међу ко

.,

или чак и овде код

нас у Београду , постоји времеплов, они
би вас сигурно чудио·- погледали" ре
као је алудирајући ва значај телеско
па _ као вашег иајјачег · оруђа за пут у

четак и крај Васионе".
И поред то
га што је предаваље одлагана, а као

l

"Када бисте људима рекли

да негде на свету ,

др Милана С . Димитријевића - "По

!1
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ПРВА ЖЕНА У I<OCMOCY ВАЛЕНТИНА
ВЛАДИМИРОВНА
ТЕРЈЕШI<ОВА - ПОНОВО У
БЕОГРАдУ
" Космос ве познаје галантност пре
ма женама" - изјавила је једном давно
Терјешкова.
·
Свечаној академији поводом 70 го
дина постојаља Руског дома у Београ
ду, одржаној 15. IV 2003. у Руском
дому, присуствовали су новинари мно

гобројних радио и ТВ станица, као и
дневних листова. Валентина Терјешко
ва; прва жена- космонаут, говорила је
са пуно узбуђеља о свом лету у васи
онско беспуће м истраживаљу Сунче
вог система којим се данас бави са и
сто толико жара и ентузијазма у окви
ру неколико научних ·пројеката Руске
академије наука. Недавно је просла
вила 40 година од своје прве космичке
мисије и каже да данас све више саља
о томе да се бар јоЏI једном отисне са
Планете .

14.

"Восток 5" - "Јастреб" лансиран је
јуна 1963. са Валеријем Биков

ским .

Два дана касније, полетео је и

"Галеб", тј . "Восток б " у коме је била

г
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Tepjeiiii<oвa. Програмом је било пре
двиђено да Ваља остане у орбити 24
часа, али је она замолила Сергеја Ко
рољова (главног инжељера рускоГ ко
смичког програма) да остане још два
дана у орбити. Први продужетак јед

Ваља постаје

наутике је . одобрен! Бодрила је Вале
рија Биковског и певала му је песме
(путем радио везе) током љеговог ле

жена која је упутила писмо Константи
ну Циолковском са молбом да лети на

5" и тако су се, сва

после космичког

рандевуа спустили на Земљу истог да

на . Терјеmкова је током лета пратила
рад система брода, љегову оријентаци

1927.

нашим Друштвом, изјавила је да жели
поново да нас посети.

космички дух и
неодољиви Валентинин шарм индуко
су

веома

слушалаца

-

интересантна

што пре

Поред "Звезданих стаза" највећа

пошто је веома задовољна сарадљом са

Месец) .
Свепрожимајући

вали

љубав јој је синчић Оги, који је тако
ђе присуствовао снимаљу. На растан

дочеку и љубазности. Пошто јој је ово
други пут да борави у нашој земљи и

била прва

Мuлан Љ. Hoвaf'Ooвuli

питаља

како личне, тако и

СУБОТА

Наташа Cmaнuli

Поводом

шца

1

танов дневник:

29052003.

"Васионски брод

TERPRISE спустио се на матичну
нету у 20:30 по локалном времену,

EN-

пла

како
би посада, на челу са официром брода

Ташом Јар, посетила опсерваторију на
Калемегдану у Београду ради изврше
ља својих дужности.

и

делимичног

посматраље

помрачеља

"

Народну опсерваторију Астроном
ског друштва "Руђер Бошковић" 29. V
2003. посетила је позната глумица из

серијала "Звездане стазе" Дениз Крос
би (Denise Crosby, игра Ташу Јар), чи
ји је деда био познати филмски певач
Бинг Кросби (Bing Crosby). Екипа чу
веног филмског студија "PARAMOUNT" са Дениз снима документарни
филм о свим оним градовима у свету

спектакла из

овог

вршачког

астрономског

сусрета,

који је организовало Природњачко
друштво "Геа" из Вршца .
У петак

Капе

Ту су нас

дочекали веома љубазни домаћини
Драган Лазаревић - Лаза и Дејан
Максимовић

-

Макса.

Предвече, у малом амфитеатру Пе

дагошке академије су одржана два при

годна предаваља: "Наша звезда Сун
це - у сусрет помрачељу" (др Милан

30. 5,

око

14

часова, групи

ца од око тридесетак људи, која је нај
више личила на читаоце "Политикиног
- забавника" (од 7 до 77 година), окупи
ла се код Планетаријума. Полазак са
тог места малим, али удобним "Ласти
ним" аутобусом је планиран за 14:30,
али је неочекиваном интервенцијом др
жавних органа (Друштво заиста нема
никакве везе са тим) блокиран прилаз
возилима Диздаревој кули, са које је
требало спустити гломазну посматрач

ку опрему до Планетаријума . Због то
га су

се

астрономи

показали

не

Ипак, већина је желела да . ш~о

пре дође до планинског дома,

лепог банатског места, а у склопу Тре
ћег

Звездани датум:

дашљем Панонском мору .

вић).

31. 5. 2003.

Сунца Астрономско друштво "Руђер
Вошковић" је организовало пут до Вр

ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА

"ENTERPRISE"

часова, указала су се вр

раља , некад и сад" (мр Вукан Огризо

ПОМРАЧЕЊЕ СУНЦА

ПОСЕТА :КОСМИЧ:КОГ БРОдА

17

шачка брда као велика острва у нека

Димитријевић) и "Технике позициони

"кос

мичке" природе.

ЈУ, користила систем ручног управља

ља, регулисала микроклиму у кабини,
вршила медицинско - биолошка истр
аживања и експерименте, али је ипак
стигла нешто и да отпева!

возач расположен и ауто

бус је "гутао" километре иако је рав
ница била непрегледна . Одједном , не

ку нам се Дениз захвалила на топлом

и остварује сан Олге Ви

ницке (која је давне

та у "В?с.току

·

-

космонаут

1962.

био добар,

нита особа и баш ужива у свом пос

лу.

отпутовала, сви су мислили да је оти
шла на припреме за светско првенство

ног космичког лета у историји космо

ко у СВОЈОЈ летелици,

Дениз је веома пријатна и племе

познати, она шаље писмо са молбом да

је приме у одред космонаута. Када је
у падобранству .
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само

као добри (астро)физичари него и као

КОЈИ Је

био наша база следећа два дана, мада

нису сви одмах полегали!
А можда је требало, јер је у суботу
буђеље било у 02 :30. Било је много зе
ваља, али нико није гунђао јер су сви
због тога и дошли. На место за посма
траље

-

аеродром пољопривредне ави

јације (који је, у ствари, једна велика
ливада) код Великог Средишта ~ сти

гло се после мало дуже вожље . Ту су
нам се придружили Вршчани и већ око
четири часа сва опрема је била на ме
сту и спремна . Време је било идеално

- ведро и готово без облачка. Сунце је
изашло у 04:57 већ делимично помра
чено . Направљено је много успеш!f~Х
фотографија . Нажалост, доживљаЈ Је
трајао само до 06:11. После тога љу
битељи астрономије су се вратили на

доручак и на - спаваље!

·

Поподне су нас Лаза и Макса пове
ли на туру по брдима до врха Лисичи
ја глава (590 mJ. Ту смо се поделили у

љубитељи физичког и комплетна опре

две групе: једну, која се вратила истим

ма је на рукама пребачена до аутобуса.
Коначно, са закашљењем од једног
сата, експедиција је кренула . Пут је

обилазно до планинског дома. НаЈЖИ

путем и другу, коју је Макса пове~ за

лавији остатак ове групе (пет особа)

(са више континената) где су Звездане
стазе веома популарне код гледалаца.

Филм . од педесетак минута, под насло
вом "TRACKIES TWO" требало би _ да
види више од пет милиона љу .Ци широм

Валентuна Терјеш"ова у Рус"о.м до.му
у Београду, 15. IV 2003.
Чудна је љена животиа прича . Ро
ђена је марта 1937. у селу Маслеии
ково, код града Јарославља . Заврши
ла је 1954. средљу текстилну IIII<oлy .
У гра~ски аеро клуб у Јарослављу у
члаљуЈе се као падобранац

1959.

И

мала је 163 скока. Када су Јуриј Га
гарин и Герман Титов постали светски

света.

Са славном глумицом овом прили
ком Кулу је посетило и неколико чла
нова Српског друштва научне фанта

i. ,

стике (чији је председник, Александар
Недељковић, члан нашег Друштва).
После снимаља, између гостију и до
маћина (неколико запослених и · члано

ва друШтва) било је разговора о Бео
граду, љубитељима астрономије и на
учне фантастике .

1

Пос.маmрачu nо.мраче111а Сунца у Велu"о.м Средuшту 31 . V 2003.
1

Ј
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Макса је повео на полусатну шетљу до
видиковца на Ћаковом врху {449 m).

Телескопи означени бројевима на
приложеној шеми имају следеће карак- .
теристике: 1. на угаоном зупцу, 25х80,
рокрива југозападво-западви део хори
Зонта, 2. 25х65, северозападви део хо
ризонта, 3.
35х70, цео хоризонт, 4.
30х70, цео хоризонт. Резервни теле
скоп - 20х50.
Панорамске телескопе је по нацр
-тима Владимира Ненезића направила

Они који су остали у дому обрачува

ли су се на фудбалском терену .

Вече

је било предвиђено за посматраље да
леких објеката са брда Кула {399 m),
где заиста и Постоји велика кула, ко
ју је вероватно · подигао Ђурађ Бравко
вић {деспот је·. очигледно несвесно за
дужио астрономе). Иако је светлосно
загађеље далеиi;> маље него у Београду,
неке објекте ниско над хоризонтом није
било могуће посматрати . На крају нас
је отерала кошава, која према речима
наших домаћина дува 180 дана годиш

серваторијског објектива на панорамцу
бр. 3, поклон су Владимира Ненезића .

Постаље панорамца бр .

доступно

ЈОВАНОВИЋА

Ради се

.

24 из физике и 16 из мате

туре

два "панорамца" направљена су специ
јална постоља, · један користи стално
постоље, које је крајем 2002. године,
по нацртима Владимира Ненезића, на
прав~ено

за

астрономски

телескоп

ТАЛ-200К, а . један је на постаљу до

ради

лакшег

уочаваља налазиле

на картонима који су веmани на огра
ди терасе.

Сарадници Народне опсерваторије
су

путем

организованих

током радног времена;

телескопа,

112. страни). За

Захваљујући тадашљем управнику
Народне опсерваторије проф. др Радовану Данићу бројни посетиоци Вео
града, односно Народне опсерваторије,

панорамских објеката, чије су се кон

Почетком јула 2003. године на те
расу Народне опсерваторије поставље

да (видети слику на

Бео

налазиле и приче о десетак значајнијих

ПАН ОР АМС:КИ ТЕЛЕС:КОПИ

панорамска

на

имали су једно време прилику и да пу
тем магнетофона буду обавештени на
нашем и на пар светских језика о бур- .
ној прошлости града. На траци су се

М~ан Јелuчuћ

четири

место

1

!•
оо

\0

1

·

ле подне

-

дежурстава

нарочито пос

радило се четвртком, субо

том и недељом

-

чували· панорамске ин

струменте и били бројним грађанима и
туристима на услузи.

У та времена несигурног буџетског
финансираља приходи од улазница би
·ли су ·.леп извор новчаних средстава.

Из беспрекорних извештаја о продатим

недавно коришћеног и отписаног пано
рамског телескопа. Пети телескоп је у

улазницама покојног секретара Јована

резерви .·.

nреко

Ступар а види се да је било година и са

25 000

посетилаца ,

:-

nримера

1'
11
'ј .

Пl

N

измештеве .

тва 20. јуна 2003. уручил.И Љубишина
сестра Јасмина и љен супруг Драган
Обрадовић. друштво се · овим путем
најсрдачније захваљује дародавцима.

су

видиковско

*-- - 230 ----~ 60 +-- 140

!·

1

"Е

плоче се ту и данас налазе, али нешто

161

матике. Кљиге ..су углавном ва р_хском
језику. Поклон су библиотеци Друш

на

.1

су се причвршћивали панорамци . Ове

Јова

која покривају qелу панораму Београ-

је прерађени

ве плоче, свака са три навоја на које

родитељи

о 24 кљиге Из оптике, о телескопима,
фотографији, астроклими, 97 из уже а- ·

строномије,

1

градској тврђави, погрешно званој и
Калемегдан. У том циљу су шездесе
тих година на терасу Народне опсерва
торије постављена три панорамска те
лескопа . На тадашљој огради без зу
баца налазиле су се три металне круж

:КЉИГЕ ЉУБИШЕ

кљигу из љегове библиотеке.

I

"'

·..Але~сандар Радуловuћ

Друштву

I

Народна опсерваторија је најбоље

Месић и веома 3адовољни стигли у Бе

Љубише

4

поклон др Предрага Јованића.

оград увече око 18 ч~<;ова.
До следећег помрачеља!

су

~

ДИнара. Сви оптички делови, осим оп

ратку смо посетили и . манастир у селу

преминулог

r

{стругарски, глодачки и браварски ра-

кој.ој је била најстарија апотека у. Ср~
бији, основана ;1:784 .. године. На пов

поклонили

ј

д~ви) и материјал плаћено је 120 000

музеју "Апотека на степеницама", за- .
вичајној галерији Паје Јовановића, , )1

новића,

ј

"''

вић" Милоша Михајловића, са Цвета
нове ћуприје у Београду. За израду

У недељу је екскурзија приведена
крају разгледаљем Вршца и посетом

трагично

•

Самостална занатска радља "Михајло

ље.

Миломир ·'и Душанка,
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737
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Нацрт терасе Народне oncepвamopuje са обележенu.м nоложајu.ма телескоnа: са

Пl, П2, ПЗ u П4 су означенu nоложајu nанора.мскuх телес~еоnа {1, 2, 3 u 4 у тек
сту), а са Tl u Т2 nоложајu астроно.мс~еuх телес~еоnа Даје u ТАЛ.

ради 2002 . било је 17 136 посетилаца.
Релативно брзо, после неколико го-

дина, ови телескопи су нестали, дежурства су престала, а број посетилаца се

више него преполовио . За nотребе паворамског разгледаља најчешће су
преправљани руски школски телескоnи
рефрактори, које су временом хулигани онеспособљавали - једном су поломили

објектив,

а у

другом

случају,

стали. Свој велики монокулар 20х60,
годинама је nосетиоцима на услугу да-

вао и nокојни инкасант Вјеран Миладиновић.

Некадашљем добром чуваљу инструмената доприносили су и настој-

ници, којих је до почетка зидаља "деспотових" зубаца, 1977, било двојица.
Тераса Народне оnсерваторије је
nреобликована

подизаљем

поменутих

због слабог чуваља, украли телескоп
-причала се да је изнет исnод зимског
капута (1994? године) .. Било је време-

зубаца у времену од половине 1977. до
1. октобра 1979. године. .Том nриликом су "Данићеве" кружне металне

на и без панорамских телескоnа . Зато

плоче

су nосетиоцима повремено давави дво-

тављене на данашља места: на угаоном

лавном за време ноћних nосматраља.
Касније су посетиоцима давани јефтини руски монокулари, али су и ови не-

телескопи могли да nокрију што више
панорамских објеката. Данас ·се само
nрви користи . Остала два су намести-

гледи . Бинокулари Друштва и наших
чланова су такође нестајали, али уг-

-

постаменти· за nанорамце

-

пос-

зуnцу изнад nлатформе, а два између
зубаца изнад шетнице, како би будући

""

1

. ~ :_
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ма која ограничавају кретаље телесно
па и слободан пролазак посетилаца .
Године 1998. је направљен "блин
дирани" панорамац . Ни он није издр
жао- изгор.ела му је окуларна пласти
ка током 2001. године, иако се поред
љега налази плочица са натписом да се

телескоп не сме усмеравати ка Сунцу.

Мuлан Јеличић
НОВЕ УЛАЗНИЦЕ

Заједно са панорамским телескопи
ма, Народна опсерваторија је 1. јула

2003. по први пут добила и лепо ди
зајниране улазнице. Оне су замениле
обичне печатиране каса-блокове, који
су непрестано коришћени почев од 11.
јуна 1965. године.

2003, склопљен је споразум о сарадљи.
Направљене су карте за дневне и ноћ
не посете Народној опсерваторији и за
Планетаријум.
Улазнице садрже астрономске мо

звезде, одређујући из љихових спекта
ра заступљеност "метала" (како астро
номи називају све елементе осим вода

ника и хелијума).

Посматраља су по

казала да 61 звезда има џиновску га
совиту планету у себи блиској орбити,
док код 693 звезде то није случај. Рад
је показао да звезде које имају исту ме

таличност као и Сунце имају

8%

шансе

да поседују планете, док се код звезда
са три пута већом металичношћу mан

са повећава на

20%.

Ни једна звезда

са металичношћу маљом од једне тре
ћине Сунчеве . није имала планете .
Ако се металичност звезде може у
зети за мерило постојаља планета (ве
ћа металичност
већа шанса з·а на
станак планете), већ на самом старту

=

се појавио проблем. Недавно су астро

номи открили планету која кружи око
једне звезде унутар глобуларног јата
М4. Како се "метали" формирају то
ком еволуције звезда, метал·има богате

звезде су релативно младе .

· Вишегодиmљу

идеју о лепим · и спон
зорисаним улазницама реализовао је
вредни Горан Павичић. Са компани

јом Мекдоналдс (Мс

Donald's), 8.

маја

Звезде у

глобуларним јатима су, међутим, изу
зетно старе. Другим речима, те звезде

су сиромашне металима . Све ово наво

1944,

друге.

"Халејева комета"

Својим стиховима

1967

и

" он оnева

стравичну лепоту коју зовемо живот" .

ПЛАНЕТЕ ФАВОРИЗУЈУ
"МЕТАЛНЕ" ЗВЕЗдЕ

bra Fischer) са Универзитета Калифор
није (University of California) и Џефа Ва
лентија (Jeff Valenti) из Научног инсти
тута за сателитски телескоп (Space Telescope Science Institute) . Дебра и Џеф
су током две године посматрали 754

Нове улазнице - одоэzо на доле: за nа
нора.мс"о раэzледа10е града, nос.матра
ае небес~rоЖ nојава и nланетарију.м.

r,

јима су "Само љубав" 1919, "Град
сузама" 1921, "Славуј лоше пева'
1926, "Звезде над рајском баштом"
1929, "Венерине руке" 1936 , "Камени
мост"

У "Граду у сузама" објављује :
с

"Ми

смо мноштво! Када бисмо пожелели и

nљунули на Сунце оно би се :угасила."
У кљизи "Бити песник" (1983) каже да
"живот јури брже него етар из разби

јене боце. Па шта! Имам депресије ка
кве имају стари људи, а ноћу ме често
препадају зли снови . Оза кљига је за
сваког јер свима време гори под нога

ма" .

~qЈиШО.М Са.АСО

-

-

висо"е љuљане

За своју поезију, велики чешки nе

НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ

Звезде богатије металима имају ве
ћу шансу за поседоваље планетског си
стема, закључак је Дебре Фишер (De-

Када са.м једном тог лета nо.мирисао

сник Јарослав Сајферт добио је 1984.
године Нобелову награду .
Рођен је
1901. у праmком предграђу Жишков .
Објавио је низ збирки песама, међу ко

Мuлан Је.личић

1

са звезданu.м nрахо.м .

:КОСМИЧКО НАдАХНУЋЕ
ЈАРОСЛАВА САЈФЕРТА

део карте дизајнирао је наш сарадник
Душан Вучковић,
а Мекдоналдсов
маркетиншка агенција Idea Plus.

.

а ја га удисао

МАЛО ПОЕЗИЈЕ

тиве (Сатурн, Народна опсерваторија,
Планетаријум) и купон Мекдоналдса
за бесплатан сладолед. Астрономски

,.
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Као и многи песници и Сајферт

налази изузетну инспирацију у чарима

-

-

смејали .ми се .многи.

На .мо.м лицу беше златан nолен .

ПРОЗОР ПУН ЗВЕЗдА
У време "ад бих најnре с "риш"е
zлеба nолизао у.е.м од рuбиэли,
веровао са.м

да звезда на небу не .може бити више
него· белих тач"ица
на .мајчиној ~~;ецељи.

Те~~; ~~;асније биz седео дуzо
на nрозору у nот~q~овљу

и тражио nозната сазвежђа
и сасвим нова из.мишљао:

сазвежђе Коралног гр.ма,

источно од 'Љега
сазвежђе Турс~~;е сабље,
na сазвежђе Прстена,
сазвежђе Пеnељугине циnе.лице,
сазвежђе Виолине

звездама осутог ноћног неба. Овде су

у .мамини Сребрниz nаучина.
Кад би не~~;о отворио врата

ХАЛЕЈЕВА :КОМЕТА
У то.м трену ниса.м видео баш ништа,
са.мо туђа леђа,

но zлаве

noo

.

шеширима нагло су се тр
zле .

Улица беше nуна .
Најрадије бих се био на nрстима поnео

на голи зид

"ао што то nо"ушавају етеро.мани
али .ме у то.м уzвати за РУ"У

женс"а РУ"а.

Не"оли"о "ора"а са.мо

и nреда .мно.м су зинули а.мбиси
"оје зовемо небом.
Доле на zоризонту тор'Љеви ~~;атедрале
беzу "о иэрезани
од .мутног станиола,

а висо"о над 'Љима утаnала се звезда.
Та.мо је! видиш ли је!
Јесте, видим.

nогазио би .ми на nоду
све 111ихове эра~~;е.

Али бих уве" најnре nотражио

nет сјајних звезда,
и ce1iajy1iи се Андро.меде
именовао их

no

госnођuци учитељици

~~;оју са.м nотајно љубио .
Звала се Марија Коларова.

Једном са.м је сnазио на Жофинс"о.м
!1;1Јnалишту.

Пливала је на ле/јu.ма.

Прве две звезде

6ezy

10ене очи.

А nуштала је да је струја носи
nола"о nрема Стрелец"о.м острву.
Јарослав Сајферт
Изабране песме,
превели : Јара Рибникар и
Иван В. Лалић,
СКЗ, Београд, 1984.

ОБЛИ:К ПОЕТСКЕ
СТВАРНОСТИ :КЛ ТАРИНЕ
СТАН:КОВИЋ

ди на поновно разматраље теорије, са

У звездано.м неугасиво.м

циљем даваља одговора ва питаље где

звезда се неnовратно губuла.

во писмо које је садржало кљигу Ка

Беше оnојна nролећна ноћ,

тарине Станковић Обли~~; стварности,

и како се формирају планете.

Према: Astronoтy

Now,

септ.

2003.

Горан Павичић

друzа nоловина .маја,

npaxy

олаго се ваэдуz дизао .мирисан.

i'

nродавали их "од нас на тргу

у "YXU'IЬC!I;Oj "офи

две љегове песме које сведоче како и
поезија, а не само телескоп, може да
нас приближи звездама .

Мuлан С: Димитријевић

1

Недавно сам добио једно занимљи

увијену у фотокопију мога текста о ва

сиони и поезији (Димитријевић, М. С.:

1·

.. ...

~-

Транзит Меркура преко Сунчевог диска 7. маја 2003. године,
трећи и четврти контакт

i

снимио: в . Ненезић

132 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВАСИОНА LI 2003, 4
Васиона, бр .
1-2) . Уз песму
"Промене" стајала је порука откуцана
на писаћој машини:

ПРОМЕНЕ

2003,

Промене чине време
Време доноси peшefl!e
Да ли је nрестало време
Или са.м иэzубuла nростор?

ПРЕ ОСАМ ГОдИНА
З . ЈУЛА 1995. У 10,45
ПРЕСТАЛО ЈЕ дА KYUA
ТАТИНО СРЦЕ

• 1

1-

Додирујем недефинисана
Течем ~~:роз ~~:рв

Судара.м се

отац

1

\ '

Са стварно нестварнu.м

·

(Поруку је послао Милорад Драгутин
Станковић.)

Које је у .мени

"Кате се родила једног јасног јут
ра средином септембра (14. 09. 1967.

У ?Санализационој цеви са.м

Сомбор).

Отац рече:

Осећа.м га nод nрстu.ма
Ocelia.м

Додирнути
Однети

"Њена осећаља остала су забеле
у

радовима

алтернативне

сцене,

У време

у оквиру mail-arta и сада у кљизи 06ли~~: стварности" , стоји на почетку ове

Катарина Станковић

занимљиве кљиге.

Сажетост и драматика поруке стиг
ле поштом, у којој је болни јецај очеве
љубави поетски искристалисан До са
вршенства, свакако је препоручује за
једну од будућих антологија сигналис
тичке мејл арт поезије.
У овоме броју Васионе читаоци ће
се упознати са стваралаштвом Катари
не Станковић - са песмом "Промене" .
Према Томасу Стерну Елиоту "Само
временом време се побеђује" .. ЈезГро
витим

песничким именоваљем

(КАТЕ

Књижевна келија "Свети Сава",
Параћин,

"Смрт је налик ва рођење.

Она је

Милан С. Дu.митријевић

1995.

ИСПРАВКЕ
У "Васиони" број

3/2003. поткрале

су се следеће грешке:

стр.

46.

Сл .

1.

-

натписи горња и доња конјункција
треба да замене места.

1

стр. 61. Сл. 2.
-редослед диплома је обрнут .
стр . 64. -опис слика на страници

љим.

својеврсна мистерија природе - састав
или расап одређених елемената." Ми
сао цара-филозофа Марка Аурелија
поетски потврђује Катарина Станко
вић својим стиховима који је настав
љају.

NOISE YOUNG) :

Обли?С стварности,

"проме

не чине време - време доноси решеље"
песникиља даје свој допринос промиш
љаљу сложене категорије времена, ос
тављајући траг као своју победу над

!

Че?Са.м .млаз ·
Који ће .ме nо~~:ренути

"Ово је Кате".

И поче живот. Поче фрка . "
жена

' i

1

Гледајући слике са спољашње (ду
же) стране, назнаке дате црним слови
ма треба заменити спедећим :

65.

горе лево
горе

-

лево;

;цоле ;цесво

;цоле лево; горе ;цесво
;цоле

-

-

лево -;цоле ;цесво;

горе ;цесво .

Уређuвач~~:и одбор

IV страва корица: Део .мамине Омега (М17} у сазвежђу Стрелац. Ова
.маглuна је изузетно .масиван u сјајан .моле~ларнu обла?С, удаљен 011:0 5500 свет
лоснuж година. "Заталасана" nовршина обла?Са (жуто-браон боје} настала је деј

ством интензuвног ултраљубuчастог эрачеfl!а са oблuжfl!ux .младuж звезда, рођенuж
уnраво у то.м обла"1Ј, а ~~:оје се налазе десно горе ван слu~~:е (то эрачеfl!е бу~~:вално
одувава обла11: од звезда). Прuтuса11: гаса у "шnuцевu.ма" на nовршuни обла11:а .може
да доведе до фор.мuра"'а звезда на тu.м .местu.ма. Поменуто ·ултраљубuчасто

· эрачеfl!е

загрева nовршuну обла~~:а и она светли у жућ~~:астu.м и црвен~~:астu.м то
новu.ма. Један део обла~~:а се, nод дејством тог загреваfl!а, одваја од nовршuне u
ствара зелен~~:асту ,;иэ.мамицу" вuдљuву на десној nоловини сли~~:е. Различите боје
су nоследица зрачеfl!а различитuж гасова : црвена - сумnора, зелена - водони?Са u
nлава - ~~:исеони~~:а. Снu.ма11: је начufl!ен ~~:рајем .маја 1999. Шuро~~:оугаоно.м nлане
тарном ~~:а.меро.м 2, nостављено.м на Сателитс~~:и телес~~:оn Хабл .

l_

Сним •ьено телескоrюм ТАЛ-200К 20012000 мм на ф11лм Kodak Tehnical Pan 2415. Филм је развијен У Agfil Rodinal розв11јачу разблаженом_
l+\00 са водом н ф 11 кс11ран у Kodak Т-Мах ф11кс11ру (1 +4). Време осветљавањаје ~/I OOOc а тренуци снимаља су да;и У светском времену
са 1 ·решком од 112 s. Сюrм цн су (>ријентисаюr тако да је север горе.• а запад десно;· Један м1шиметар nредставња 2.2 ·

------48--------------------· -
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У јануару

2004.

на Марс ~uреба да се сйусйiе два

uсiйраживач. ка самоходна возила

-

Прилика

(Oppm·tunity) и Дух (Spi1·it), оба масе йо 180 kg,
сйособна да йре~у

100

т дневно. На сл1щи 'је

йриказана уАtеШни•tка визија једноi од њих iuоком
вожње йо Марсовој йоврищни. Члана к о Atucujaмa на.
· МарсдоносимоиаЈЗЗ. сШрани. . ·
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ЛЕТОВИ ВАСИОНСКИХ ЛЕТЕЛИЦА НА МАРС

t

..
1

Милан Миљушевић

. Астрономске друштво "Руђер Бош:ковић ", Београд
Од освита космич:ког доба људи су уз помоћ својих роботских истраживача
покушавали да одгонетну тајне црвене планете. Од 1960 . до данас било је преко
тридесет покушаја да се Марс непосредно истражи и може се рећи да је само

Месец · небеско тело које је више . посећивано са Земље .
Марсу и љеговој привлачности за људски дух и машту.

Разлог лежи у самом
Сама чиљеница да је

у питаљу суседна планета, која је некада могла бити веома слична Земљи

no

условима за настанак и развој живота, давала је довољно подстрека научницима
да на Марсу непрекидно трагају за одговором на велико питаље науке: да ли смо
сами међу звездама? Откриће и најмаљег облика живота, па чак и љеговог ос
татка у непрегледним пустиљама Марса, потпуно би преокренула схватање човека
о свом месту у васиони. Наравно, чак да · се никада не нађу докази о животу на
Марсу, они ће · се тражити по другим забитима Сунчевог система (на пример,

на Јупитеровим ледеиим месецима), али Марс нам је најближе небеско тело које
има могућности за развој живота, те ће још дуго времена бити прва тачка у уни
верзуму за такво трагаље. Такво схватаље постоји већ више од четрдесет година
космичке ере, па стога и не чуди што су људи толико упорни у истраживању овог

малог света.

·

У табели која следИ дат је сажет приказ свих покушаја да се Марс непосредно
истражи . Види се да су први корак начииили Руси и да је он, као и већина
љихових покушаја, био неуспешан . Због политичке доктрине тадашљег бољше
визма, све је у СССР држано као ·тајна, па чак и летови у свемир . Руси су
тада предњачили у односу на Американце, па им је било стало да у свету задрже
углед силе бр . 1. Стога извештаји о циљевима мисије нису пуштани у јавност
све док се летелица не би успешно упутила ка Марсу . Тек тада би саида била
преименована из општег назива Космос (што је био назив многих сателита најра
зличитијих намена) у Марс. Било је чак и случај ева да летелица не успе да доспе
ни у путаљу . око Земље, због тада још несигурних и недовољно испитаних ракета
носача. И у тим случајевима летелице би остајале без имена . У истраживаљу
црвене планете највише успеха су имали Американци, али и они су неколико пута
осетили горчину пораза. Посебно 1999, када су у низу од пар месецИ изгубили
по један орбитер и лендер. У међувремену и Јапан се окушао са летом на Марс,
те је 1998. упутио летелицу Но3оМи (нада), али уместо за пола године та ле
телица би требало да стигне . тек крајем ове године на Марсову путаљу. Разлог
за то је отказиваље низа битних уређаја на летелици. Ова година је посебна за
истраживаље овог небеског тела. У трку за Марс укључила се и Европа са сво
јом сондом Марс E~ecnpec . Ова летелица треба да достави на Марс мали лендер
британске производње. Американци су упутили два самоходна возила (првобитно
названа Атина) битно већих могућности и размера него што је био мали Соуорнер
из 1997. Све у свему, четири летелице сада хитају ка Марсу да се придруже двема
америчким, које се тамо већ налазе . Ако све буде у реду, од наредне године чека
нас огроман прилив података о условима који тамо владају . И све то у циљу да
се за још један корак приближимо одговору на велико питаље .

1
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Табела 1: Mucuje на Марс.
Назив
без назива

Зем.ља

Датум

порекла

лаисИраЈЬа

СССР

10.

х

1960.

Циа

Марс

Om1c

СССР

14.

х

1960.

СССР

7

135
9. VIII 1973.

прелет Марса

Неуспех уласка
у Земљину пута-

прелет Марса

f\'

· 1

Неуспех уласка
у Земљину пута-

СССР

24 .

Марс

СССР

1. XI 1962.

1

х

1962.

прелет Марса

Неуспех уnућивања на Марс.

прелет Марса

Квар на радиопредајнИЈСу на
106 милиона ки-

9.
Викинг

1

САд

20. VIII 1975.

'1

'

4. XI 1962.

прелет Марса

Маринер

САд

5. XI 1964.

прелет Марса

3

лендер прома-

1974.

шио планету .

орб . око Марса Орбитер (зајед19. VI 1976- но са орбитером
7. VIII 1980.
ВИЈСиига 2) поси спуштање

лао преко

20. Vll 1976 13. XI 1982.

52 000

ВИЈСИНГ

2

САд

9. IX 1975.

Неуспех упућивања на Марс.

Зоид

4

САд
СССР

2

28 . XI 1964.
30. XI 1964.

Маринер

6

САд

24. 11 1969.

Маринер

7

САд

27.

Маринер

Космос
Марс

Марс

8

419

САд

СССР
СССР

2

СССР

3

щ

1969.

v 1971.
10. v 1971 .
19. v 1971 .

8.

28.

v 1971.

Послао

14. Vll 1965.

ку .

прелет Марса

Квар на радиопредајИИЈСу .

прелет Марса

Послао

21

75

ели-

лао преко

3. IX 1976 12. IV 1980.

слика, а
лендер (заједно

52 000

са лендером

Викинга
ЈСО

Фобос

1

СССР

7. Vll 1988.

Марс

4

9

САд

СССР

30.

v 1971 .

21 . Vll 1973.

5

СССР

25. VII 1973.

6

СССР

5. VIII 1973.

Послао

5. VIII 1969.

ка .

орбита око
Марса и

орбита око
Марса

Неуспешно по-

спуштање

летање.

спуштање на

Неуспех Мући-

ели-

аре .

орбита око
Марса и

Орбитер у ква-

спуштање

путању, лендер

27. XI 1971 .

у квару пред

ру по

Фобос

2

СССР

12. Vll 1988.

податке неколи-

спуштање

ко месеци ,

3. Xll 1971 .

дер

лао нешто подаТаЈСа .

Mars
Observer

САд

25. IX 1992.

Mars Global
Surveyor

· сАд

орбита око
Марса.

лен-

М.бита око
аре а

духват је у току ..

Марс

96

Русија

16. XI 1996.

орб/спушт.

(2

·

лендера и

Неуспех упући-

2

вања на Марс .

пенетратора)

Пролетео поред
Марса

Mars
Pathfinder

САд

4. Xll 1996.

Марс (лендер

Послали преко

и самоходно

15 000 снимака
до 27. IX 1997.

возило)
Нозоми
(Планета Б)

4. Vll 1997.
Јапан

4. VII 1998.

М.бита око
ареа

дана .

орб . око Марса. Орбитер послао
нешто података,
отказао .

долазак на
Марс одложен
до децембра
2003. због квара

о рб . око Марса Радио неколИЈСо

лендер

· послао преко
80 000 слика до
краја. 2000. По-

12. IX 1997.

по спе-

орб. око Марса. Послао преко
13. XI 1971 7000 слИЈСа .
27. х 1972.

1974.

П реста.о с радом
пред долазак

21. VIII 1993.
7. XI 1996.

Орбитер слао

20 s

1989.

због квара на
рачунару. Пос-

уласку у

орбита око
Марса и

ш

Престао с радом
_.,.арта

на Фобос

слетање .

12.

због греш-

ском програму.

126

в ања на

и спуштање

1988.

ке у рачунар-

ка .

12. 11 1974.
Марс

њу од августа

ели-

10. 11 1974.
Марс

спуштање

31. Vll 1969.

орбита око
Марса

пре-

Неуспех уласка
у Марсову пута-

на Фобос

тању .

Маринер

1)

4500.

орбита око
Марса и

прелет Марса

Марс

пре-

и спуштање

Неуспешно по-

прелет Марса

2)

орб . око Марса Орбитер ( з ајед7. VIII 1976 - но са орбите ром
25. Vll 1978.
Викинга 1) пос-

летање .

Маринер

СЛИЈСа, а
лендер (заједно

ВИЈСинга
ЈСО 4500.

лометара од Зе-

СССР

ш

са лендером

мље.

без назива

нешто података,

спуштање

њу .

без назива

Орбитер послао

орбита око

Марса и

1

њу.

без назива
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Mars Climate
OrЬiter

САд

11. XII 1998.

орбита. око
Марса

Уништен по до-

1

.il

'iil
Ј

ла.ску на Марс

1

23. IX 1999.

1

1
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САд

Mars Polar
Lender

Марс

3. 11999.

( лендер

3. XII 1999.
7. IV 2001.

орб. око Марса Подухват је још
у току.
х 2001.

24.
Марс експрес

Европа

2. VI 2003.

САд

Spirit

10. VI 2003.

САд

Opportunity

7. VII 2003.

Марс (лендер
Бигл 2}

до·лазак на

Марс

Долазак на.
Марс у јануару

(самоходно
возило)
Ма. рс

(самоходво
возило)

Најједноставнији начин да. се изме
ри ексцентрицитет Земљине путаље , та

Уништен по до-

и пенетратори) паску на Марс

Марсов Одисеј САд
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Марс у децембру 2003.

2004.

•

мала, али знача.јна разлика у односу
на кружну путаљу, јесте посматраље

1

гаоног пречиика..

1

(нпр. · Tomic, 1976, 2003} пројектова
љем лиt<а Сунца на екран иза окулара

1

и

мерељем

То се може извести

хронометром

времена.

пре

ласка лика преко линије нормалне на
смер

помераља лика при непоt<ретном

телескопу (Сл.

2) . Израчуната сред

ља вредност, након понављаља мереља

долазак на

неколико пута, омогућава да се изра
чуна угаони пречник 2R(") Сунца по

Марс у јануару

формули:

2R(")

= 15 t(s)

http:/ /mars.jpl.nasa.gov /missions/log/

2003}

MISSIONS OF
The author gives
now.
УдК

а

ТНЕ

SPACECRAFTS

ТО

/

MARS

соsб,

у којој је б деклинација Сунца у трену
тку мереља . Она се може израчунати

о

из односа дужине

short presentation of space missions to Mars which occured until

б= 'Р+

Графнк промене угаоног пречника Сун

=

Александар Томи1i , Ъуро Коругсr

Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд
2
Машииски факултет, Београд

тремних

ЗемАива хепиоцевтричиа путаља

Слика 3:

3~~~~~2R

2

револуција око Сунца. У том случа
ју лутаља је елипса са Сунцем у јед

= 1, 496 · 108

из

km. Ексцентрици

тет Земљине лутаље износи само е

=

0,0167, тако да се елипса мало разли-

кује од круга (на Сл . 1 то је знатно увећано) . Поларна једначииа елипсе са

4.1

Aft---..::...--.:ч~----L--...J~П~
Х

4.Х

4.1

'

СЛИЈ(а 4: Промена угаоног nречнюса
Сунца услед елиnтичностu орбите Зе

пречника

одређен је формулом:

2RмАх

- 2Rmin

2RмАх

+ 2Rmin

.

У сваком тренутку растојаље Земље од
Сунца у астрономским јединицама до
бија се из угаоног пречиика Сунца као:

r(AJ)

= 2R/(2R) .

Одатле се ' добија ексцентрична удаље
ност Сунца од центра. елипсе :

- Tmin)/2,

која даје контролну вредност за ексцентрицитет.

а у систему координата везаном за ге

ЗемАива путаља у о,циосу иа по:каЈЈИу rрупу звеэ,ца

ометријски центар елипсе:

Слика 1: Поларна (централна) eлunca ,
као nута11>а Земље у односу на Сунце.

Предаваље одржаио на 21. београдском астрономс1<ом викенду, 28 . јуна 2003. у

Планетаријуму.

4.Vll

а е= (rмАх

cos((A}t)],

b=(l-e)a.

2.IV

уга.оног

2R

r(AJ)! 1,02

мље.

центром у Сунцу је обЛИЈ(а:

р= р/[1 +е

е

вредности

израчуна се средња вредност
пре
чника (Сл. 4). Ексцентрицитет путаље

е=

::::Ј<:·:

ном фокусу, чија велика полуоса- сре

носи а

Једноставно мере11>е висине
Сунца.

У обичај ено је да се кретаље Земље
у уџбеницима описује релативно, као

-

arctg(H/ L)- 90°.

ца у времену , 2R
/t (t) , пружа мо
гућност једноставног одређиваља екс
центрнцитета Земљине лутаље . Из екс

1

дље растојаље Земље од Сунца

у току дана. најкра

ографске ширине 'Р места, по формули:

52-325

1

L

ће сенке и висине Н вертикално г штапа
који сенку баца (Сл . 3) и из познате ге

ЗЕМЉИНЕ ПУТАЊЕ*

*

СЛИЈ(а 2: Мере11>е угаоног rlpe'l.ниr.;a хро
нометром .

2004.

ЛИТЕРАТУРА :

(примљено септембра

2

Сунца телескопом и мереље љеговог у

Међутим, ово није једииа . путаља Земље, јер Сунце путује у односу на околне
звезде (практично nраволииијски) брзином V = 19,5 km/s, па је пррсторно кретаље
Земље уствари зна~но сложеl!ије. Она се креће по једној врсти епициклоиде, што
се може видети на Сл. 5, где се у координатном почет1<у налази Земља 1. јануара.
Ако се координатни систем веже за Земљу на положају 1, на Сл . 5, са кретањем
Сунца дуж .:ю-осе у вег_ативном смеру, и у.осом усмереном насупрот галактич:ком

центру, параметарске Једначиие просторне путање Земље су:
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жс

sin(c..~t)] ,
= ж- г cos(c..~t) [ 1 + (~/+г.!:.
v"' .
г2 +г-;; sн'i(c..~t)

Ус =у- [г sin(c..~t) + v] [1 + (~)

v.

2

+

~~ ~in(c..~t)] .

г 2 +г-;;san(c..~t)

с..1

Параметарску nромеиљиву t заменили смо са c..~t, што је nогодније за цртаље
графика (Сл. 6) . На Сп. 6 уцртани су радијус г Земљине nутаље око Сунца
(константна, јединична вепичина) , као и највећи, односно најмаљи радијус крив
ине евопуте , RмАХ и Rmin ресnективно . Њихови међусобни бројни односи су:

4,15AU

2

RмАх =г 1, 738 ::::::г Ф ,

СЈЈИЈСа 5: Круг са бројеви.ма 1-12 представља стандардну аnроксимацију крета11>а
Земље око Сунца. За годину дана Сунце се са nланетама nомери 4,15 АЈ крета11>ем
ка ane~~:c~ брэином 19,5 kт/s. Притом nролаэи ~~:роз одговарајуliе положаје 1-12,
до~~: Земља {и остале nланете) оnисују епици~~:Лоиде 1 •

..
1

1

Zem/ja •

о

Rmin =г 0,4287:::::: г/Ф 2 ,
12,0 .%. То значи да су грli.витациона

уз одступаља 7,4 % и
деловаља Сунца и
Гапа~есије на Земљу у односу бписком идеалној усклађености делова и цеЈЈИНе,
јер се усклађују преко промене растојаља. Ка~ео је љихов однос изражен преко
Фибоначијевог бројазла..-ног пресека (Ф:::::: 1, 618 ...), али на други степен, ово је хи~
јерархијска (ипи како се сада чешће каже - фрактална) усклађеност, усклађеност
ВИПЈеr реда. У склађеност првоr реда је садржан а у чиљеници да се даљине пла
нета од Сунца могу описати Тицијус-Бодеовим за~еоном са најмаљим одступаљима
преко истог тог броја (Томић, 1998), формулом:

Sunce

Гn =Г/с Ф"-",
где су

12 11

n

и

k

редни бројеви планета, рачунати од Сунц!l, а Гn и

r,, респе:ктивно

љихове удаљености од Сунца. Просто~на брзина Земље меља се у интервалу од
10,2 km/s (1 . о:ктобра) до 49,2 km/s 1. аnрила) . Могло би се рећи да у свом
просторном кретању по епиЦИЈСлоиди
емља пролази брзине кружења око Сунца
у интервалу од Меркурове брзине (средља 48 ,7 km/s) до Сатурнове (средља 9,8
km/s) и назад.
.
.
На Сл. 5 малу nетљу на путањи Земља прелази пола године, коЈЈИЈСо и веЈЈИЈСи

8
9

лук између две таЈСВе петље. У односу на локалну групу звезда као да се Земља у
септембру и октобру примирила, за разЈЈИЈСу од марта-априла, када у односу ва

љих просто лети, брзином коју у односу ва Сунце има Сунцу најближа планета

Слика 6: Пута11>а Земљ'! у једном nериоду и аој одговарајуliа еволута, са природ
ним тач~~:ама си.метри]е {бр. 10}, КОЈе одговарају положају Земље 1-2. о~~:тобра .
ж

= г(соs(Ч~t)- 1)- V t,
у= г sin(c..~t),

где су г, с..~ и

t

ре.сnе:ктивно веЈЈИЈСа nолуоса Земљине nутање око Сунца , средља

угаона фреiСВеНЦИЈа обртаља и време рачунато од тренутка када је разЈЈИЈСа ректасцеизиј~ Сунца и гала:ктИЧЈСог центра 6h . У том случају еволута еnиЦИЈСлоиде

(крива коЈа nредставља скуn тача~еа центра кривине) одређена је једначинама:
1 п

.
ос~атрани застоЈИ у кретаљима спољних планета међу

звездама описују управо

положаЈ планете близу тачке реверзије на епицикпоиди. Разлика брзина (револуције

око Сунца) Земље и планете одговара брзини транспације центра, тј . еквивалентна је
брзини Сунца ка апексу на нашој епици, у конструкцији одговарајуће епицикпоиде .
Отуда вероватно потиче идеја да се кретаља планета, како их види посматрач на

Земљи, предс~аве увођељем епицикапа. Поред ових разлога, наша прича о епицик
пима има СВОЈ смисао и у светлу Линдбпадове идеје да помоћу епицикпа објасни

кретаља звезда у нашој Гапаксији (Мипоградов-Турин, Нинковић, 1977) . Ако пос

матрач ван Сунчевог система опажа кретаље планета по епицикпоиди исто такво

кретаље эвеэда (пре свега широких двојних, које се крећу заједно са нек~м эвезданом
групом) могао би да утврди посматрач са Земље.

-

Меркур .

Земп.ива ~таља у о,цвосу ва поэа,цивсм эрачеље
Позадинско микротапасно зрачење је откривено 1965. г. (Penzias, Wilson) . PeeЬies је 1979 . г. замислио експеримент за утврђиваље брзине . Сунчевог система
из мереља асиметрије позадннског зрачеи,а. Анизотропија је заиста нађена, 1980.
г, и то величине 0,54 mK у правцу сазвежђа Лав и Водо·.ција . Ранија астромет
ријска одређиваља вектора орбиталне брзине Сунца
Га.Ла~есији дала су брзину

од 250 km/s и галактичке координате апекса:

l

= 94

l

,Ь

= +9".

То је прибпижно

тангенцијално на правац ка гапа:ктичком центру.
Измерена брзина Гапа~есије,
VGal , износи приближио 600 km/s, а вектор брзине лежи у равни ei<JIИIIТИI(e.
Угао између ове брзине и галактичке равни једнак је +33°, а према брзини

ротације Сунца (око гала:ктичког центра),

VR"t износи 106°. Између вектора о
бртног момента L Гала~есије и брзине ротације VRoc угао је 30°, између еклиптике
н галактичког екватора 60° (Сл. 7) . За VAp• добија се приближно 400 km/s. Овај

вектор лежи у равни еЈСnипт:ике. Са љим сабирамо Земљино кретање око Суи
ца, које се такође одвија у равни еклиптике. Укупна тренутна брзина V Земље у
Ј!равцу кретања добија. се из брзине
Сунца и брзине
Земље на путањи око
Сунца, као:

v2

Vt

i~
1

1
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ЛИТЕРАТУРА:

где је r средље растојаље Земља-Сун
це, а t време . Због револуције око Сун
ца пређени путеви у простору, за вре
ме од пола године, разликују се . Ако је
Т
365, 25 d период револуције Земље,

=

ови путеви износе:

8

=

т
v24
±r,

при чему је референтни датум

Слика 7: Положаји век:тора брзине ро-

тације Сунца VRot, брзине Галак:сије
nрема nо3адинск:ом 3раче11>у Vaal и обртног мо.лсента Галак:сије L {nројек:тованог на Сунце) у односу на ек:лиnтичк:у раван. Положај Земље дат је 3а четири к:арак:теристична датума. Век:торск:и :Јбир Vaal и VRot даје аnсолутну

бр3ину Vлр• Сунца (тј. брзину У односу
на nо3адинск:о 3раче11>е) .

25 . 11.

{Сл. 8). Ова Земљина путањаје незна
тно несиметрична синусоида. Али, мо
гло би се рећи да за годину дана Зем
ља истовремено описује "струну" уну-

тар траке чија дужина је 42 пута већа

него ширина. Суичев систем "сурфује"
_ "клизи" кроз простор. У односу на
позадинско зрачење или вакуум, то је

памиварно струјање кроз простор,
наспрам турбулентном, које би одrоварало случају у коме је еклиптика нагпута према вектору брзине. Сунчев систем као целина описује површ, а Земља и свако тело појединачно, "струну"

у простору-времену. Могуће је да до такве оријентације еклиптичке равни долази
с временом, због интеракције са простором.

Ово су само нека од могућих пред

ри да скренемо пажњу на то колико се

слика појаве може променити и малом

променом тачке ослонца (или коорди
натног системаt

у . уметничком

~мислу

-угла гледаља}

у односу на ПОЈаву.

25.11.

25.8.

25.5.

23.2.

25.11.

Слика 8: Површ к:оју оnисује Земљина
nута'IЬа {слично. је и 3а сваr.у другу nла

нету Сунчевог система) и "струна"
к:оју оnисује Земља у nростор-времену.

занимљиво поређење. -3ем.Ља практично кружи око Сунца за "посматрача" на
Сунцу. За нешто удаљенијег посматрача, у систему референције блиске групе
звезда , њена путаља више није кружница. Путања се ,цеформише и отвара,
да би за кретаље према позадинском микроталасном эрачењу практично добила
тапасаст обЈЈИЈt.
Занимљиво је такође да се кретаље Земље у односу на позадинско зрачење
(Koruga, Tomic, 2003) показало као клизаље равни еклиптике кроз простор. То
значи да је Земаино кретаље на сва три хцјерархијс:ка нивоа (око Сунца, у
односу на најближе -звезде и у односу на позадинско зрачење) раванско кретаље.
Ако три просторне координате, време (Т) и масу (М) схватимо као пет димен
зија, трећи Кеплеров закон може се посматрати и као оператор којим се изводи
редукција броја димензија оваквог простора са пет на само три ефективне (Warrain, 1942), формулом:
3

/T2 = G М,

односио, добијамо три ефективне кординате - по једну просториу и временску
координату и масу, или три генералисане координате - дужину, брзину и масу:
2

V r

= G М.

Тако се ово може сматрати и потврдом хијерархијске, фракталне

структуре Васионе (Бошковић,
мензија

-

1759;

EARTH'S PATHS
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ЗАЈЕДНИЧКИ ЕВРОПСКИ И НАЦИОНАЛНИ АСТРОНОМСКИ

Овде се намеће само по себи једно

r

ТНЕ

.

In this paper ~е have considered the Earth.' s movement in the space related according
tp the Stm, local star groнp center, and to the background radiation._ This three paths
(elipse, epicycloide, and string-like siшtsoide) аге planar, i.e. Earth's sшf throнgh the
space is laminar related to t-he vacttum . . The aнthщ·s give two meanings to this res_нlt:
(1) it is ro·gнment for fractal struct.пre of tmiverse in this scale of distances (hierarchic
similarity), and (2) it is а condition for appearance of high level form of live beings.
УдК

стављаља Земљиног кретаља на разли
читим хијерархијским нивоима органи
зације материје у делу Васиоие који
нас окружује .
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1

ј'

у Будимпешти је ОД 25. До 30. аsгуста 2003 . године одржан традиционални
годишњи скуп европских астронома

- JENAM '03 (Joint El.iropean and National
Astronomical Meeting). Ов.ај cкyri се одржава сваке годиНе и представља зајеДЈЩЧКи
састанак Европског и једног од националних астрономских друштава.
.
По обичају, скуп је био подељен Jla више мини-симпозијума, ове године чак на
једанаест :
·
.
·
..
Први је био посвећен седамдесетогодишњици радио-астрономије и носио је
назив "Од Карла Јаиског до микројанског". Наиме, 1933 . је спрега научног
открића и технолошког напретка омогућила Карлу Јаиском да отвори нови про
зор у космос, што је означило рођење . радио-астрономије. у низу предаваља по
позиву разматраие су космолошке импликације најновијих истраживања микрота

ласног позадинског зрачења, ванrалактички раДио извори ' - светионици васионе, '

непрекидно и линијско зрачење Галаксије, радио-астрономски релат"вист.ички
експерименти, као што су релативистичко скретање електромагнетског зрачења у

радио подручју у близини Сунца, покушаји да се утврди постојаље гравитационих
таласа, као и_ историја радио-астрономије .

·

·

други се бавио гравитационом астрофизиком и на љему су разматрани ас
трофизички проблеми у којима гравитационо. поље има доминантну улогу, као
што су простирање светлости у јаким гј>авитационим пољима, кретање компак
тних објеката и гравитациони таласи.
На трећем је у Центру пажње била динамика галаксија и на Њему су разма
трани проблеми настанка и еволуције ових објеката, настаи&к халоа од тамне ма
терије, међусобна интеракција ових "эвезданих острва" у космосу, динамика Мле
чног пута, структура, динамика и еволуција галактичких језгара, као _и порекло
и еволуција масивних црних рупа у њиховим средишњим деловима. ·

.•
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На четвртом су разматраие аiСТивие и блиске двојке звезде и питаља :као што
су порекло и ло:кација динама одговориог за магиетио поље Сунца и звезда, ра
зли:ка у активности појединачних и блис:ких двојиих звезда, еруптивни догађаји
и загреваље атмосфере Сунца и звезда, :као и интеракције двојних звезданих сис-

за младе европске астрономе, а друга, посебно интересантна, националним при
оритетима у астрономији.
У дискусији је истаRиуто да су данас теме од прворазредног значаја :кос
мологија, настанак и еволуција галаRси.ја, развијаље инфраструк;rуре великих

·

тема.

1

•
1

. У о:квиру петог водила се дискусија о плаиетариим системима и то о постаи:ку

1
1

планета а:крецијом и услед гравитационих нестабилности, о дииамич:кој еволуцији
вишеплаиетарних система, о интеракцији протоплаиетариог диска и планета, о

1

иастаиRу сателита гасовитих плаиета-џииова,

Rao

што је Јупитер, о Rометама из

1

,'1

Ортовог облiuса, о објеiСТима Којперовог појаса, о динамици, :карактеристи:кама
и статистич:ким особинама планета у другим звездаиим системима (егзоплаиете),
Rao и о будућим космич:ким мисијама и посматрач:ким програмима .
Развој великих CCD мозаич:ких камера, до :кога је дошло последљих година,
и љихово постављаље на џиновске телескопе омогућили су да се за релативно

:кратко посматрач:ко време покрије вели:ко поље (реда један :квадратни степен) на

небу. Оваквим посматраљима, :која су нарочито важна за истраживаља промена
:код активних галаiСТич:ких језгара, потрагу за супериовим звездама, откриваље об
јеката који се брзо :крећу и иалажеље гравитационих ми:кросочива, био је посвећен

жиВача и да осим тога имају

шести минисимпозијум.

У о:квиру седмог · се разматрало "ултраљубичасто" небо. Најављено је да се
очекује да мапа UV неба буде :комплетирана до 2006/2007. године и да обух

вати око десет милиона објеката, од :квазара до белих патуља:ка, у различитим
еволуционим стаљима. Uиљеви симпозијума су били да се дефинишу и размотре
проблеми и подаци потребни да се очекивани резултати лакше анализирају и да
се успостави боља веза између посматраља ултраљубичастог зрачеља блиског
универзума и UV зрачеља ране васиоие, :које се, услед црвеног помака, посма
тра у другим областима таласних дужина помоћу десетметарских телес:копа нове
генерације.

Ране фазе формираља звезда су биле тема осмог минисимпозијума.., на коме
је разматрано зашто и :како почиљу да се формирају звезде у моле:куларним
облацима, :која је улога турбуленције, магнетног поља и гравитације у овом про
цесу, као и како се хемијсRа еволуција :космоса одражавала на физи:ку формираља
звезда. Посебно су ми се допала предаваља "На"Јраиије астрофизичке струiСТуре
И рејонизација универзума" (З. Хајман) и "Почетии услови за формираље звезда"
(Ј. Алвес).
девети је ОRУПИО стручња:ке за бљесRове гама зрачеља, а десети научниRе Rоји
се баве астеросеизмологијом, са нарочитим нагласRом на значај ове дисциплине
у проучаваљу струiСТуре и еволуције звезда.

Нарочито занимљиве теме биле су

о будућим Rосмич:ким мисијама посвећеним овој области, о пулсирајућим звез
дама у вангалаiСТич:ким системима, :као и о могућиостима за младе истраживаче.

Тема последљег, једанаестог, била је "Астрономс:ко образоваље у Европи". У
оRвиру љега одржаиа је паиел дисRусија о будућиости астроиомс:ког образоваља
на нашем :континенту, а посебно занимљиво је било предаваље Николаја Геиади

јевича Боч:карјова о плаиетаријумима и љиховом зиачају за астрономско обра
зоваље. Навео је да у свету данас има

ORO 4200

планетаријума, од Rојих

2200

у

Јапану, 1100 у САд, око 500 у земљама Ев~опс:ке уније и oRo 400 у осталим зем
љама, од чега 39 у земљама бившег СССР {32 у Русији, 7 у УRрајини и ниједан у
осталим државама). Навео је да је у време постојаља Совјетског Савеза било oRo

70 планетаријума расподељених на све савезне републике, од :којих је тридесетак
доживело тужиу судбину.
Осим минисимпозијума, сва:ки дан су одржаваиа и пленарна предаваља, од
:којих бих посебно издвојио предаваље "Астрофизи:ка у новом миленијуму" Вир
џииије Тримбл, :којим је отворен овај сRуп и "П'роје:кат INTEGRAL" Тјерија Кур
воазјеа . Предавач је описао историјат развоја, достигиућа и могућиости вели:ког
европског сателитсRог реитгеис:ког телес:копа, :који је

17.

октобра

2002.

лансираи

ракетом "Проток" са космодрома у Бај:коиуру у веома еRсцеитричиу орбиту око
Земље (апогеј 150 000 km- перигеј 10 000 km) да би што дуже био изван ван Але

иових појасева, пошто слободни еле:ктрони и друге иаеле:ктрисане честице ометају
рад осетљивих уређаја.

У о:квиру скупа радила је берза за запошљаваље астронома, а одржане ~у и две

!
1;

· плеиарие

дискусије од којих је једна била посвећеиа могућиостима запошљаваља

телескопа и дугобазичне иитерферометриЈе, Rосмич:ке мисиЈе, развиЈаље виртуел
них опсерваторија, развијаље технологија од интереса за астроиомију, Rao што
је, на пример, адаптивиа опти:ка и развој образоваља и стратегија за што боље
коришћеље расположивог интелектуалног капитала. Истакнуто је са жаљељем да
астроиомија није од посебне важиости за европсRе политичаре, мада је последљих
година дала спе:кта:кулариа от:крића, Rao што су планете око других звезда, тамна
енергија, црне рупе и от:крића у проблемима развоја раног универзума и форми
раља галаRсија. Изнето је и предвиђаље да ће 2008. године бити познате хиљаде
планета oRo других звезда и хиљаде таRозваних "Rосмолош:ких" галаRсија са z
већим од пет, али да проблем природе тамне енергије и тамне материје вероватно
још иеће бити решен.
Веома интересантни су били и извештаји о стаљу у астроиомији у појединим
европским земљама. Тако је наведено да у Француској ради 830 астроиома-истра

...'
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постдокторских места и

70

студената (имајући

у виду да је у Француској свако ко ради у иаучној установи а није докторирао

студент), као и
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техничара и административних радника. Речено је, такође,

да Француска астроиомија има буџет од 220 милиона евра годишље.
Као и сваке године, у оквиру скупа је одржана и генерална сRупштина. Европ
СIЮГ астроиомског друштва, на Rojoj је саопштено да ће се JENAM 2004 одржати
од 13. до 17.
септембра у Граиади, у организацији Шпанског астрономског
друштва и заједно са љеговим скупом. Речено је, такође, да је Белгијско астро
иомс:ко друштво поднело молбу да се JENAM 2005 одржи у Лијежу, а Јермеиско
астроиомско друштво да се JENAM 2006 одржи у Ереваиу.
На скупу је одржаи и редовни годишњи састанак националних представииRа
делегираних од националних астрономских друштава. Пошто, не разумевајући
значај ова:квог скупа, председник дАС М. Ћирковић, упркос бројној српској дел

егацији, није предузео мере да се одреди наш национални представни:к, Србија
није била заступљена на овом састанку. Мени је понуђено да, упркос томе што
немам пуиомоћ, будем национални · представниR дАС, али сам се захвалио на .
лепој намери ор_гаии~атора и одбио, пошто ~их, због иеовлашћен?г наступа, од
неких људи у дАС ЈОШ могао да имам проблема. Посебно ме Је дирнуо гест
Николаја Геиадијевича Боч:карјова, :који ми је понудио да присуствујем састаи:ку
у име Евроазијског астроиомског друштва у својству председни:ка љеговог Ју
гословенског огранка. Зато сам присуствовао састанку Огранка ЕвропсRог . ас
троиомског друштва з·а југоисточиу -- Европу, који је сазвала председница Ограи:ка
Магда Ставиис:ки. Поред љеног извештаја о раду вођен је разговор о Балканској
летљој школи за младе астрономе и Бал:канској астроиомској конференцији.
.
О зиачају ове конференције, :која даје глобалан увид у најновије резултате

у астрономији и могућиости за вели:ки број личиих :контаката са великим бро
јем значајних евроnских астронома, сведочи и број од 817 аутора чија се имена

налазе у Зб~рни:ку апстра:ката. · Зато сам свим сарадницима на мом пројекту код
Министарства за науку, т'ехиологије и развој, осим дарку Јевремовићу и драгани
Тан:косић, :који су · ми рекли да из објеiСТивних разлога нису у могућности да дођу
на ову .конференцију, понудио да заједно пођемо на љу и обезбедио да свако од
љих има прихваћени рад, а слично је учинио и Лука Ч. Поповић. Међутим, због

различитих_ -разлога нису сви били у могућносtи да у време конференције буду
слободни. На крају је формирана "експедиција" у саставу: Лука Ч. Поповић,
Еди Вон, Зоран Симић, Предраг Јовановић, драгана Илић, Саша Симић и ау
тор овог теRста . ЗахваљуЈући труду Едија Бона и Зорана Симића нашли смо
веома повољан араижман, са смештајем на броду-хотелу "Фортуна", усидреиом
у Будимпешти, на Дунаву~ преRо пута Маргитиног острва (Margit Sziget). Свако
вече смо куповали разне IЈакоиије, неуобичајене код нас, и правили седељку у
Пеђииој и Зораиовој кабини. Тако је Саша Симић рекао да му је ова :конферен
ција омогућила не само увид у најновије астрономске резултате него и да први пут
проба "буђаве" сирене, Rамамбер и пистаће. У лепој успомени остаје и шетља,
:када смо Леђа, Зоран и ја отишли на брдо Гелерт, а затим сам им детаљно показао
знаменитости старог Будима са дворцем мађарских краљева, Матијииом црквом,

Рибарс:ким бастионом, зидинама и древним улицама, по којима су се, како смо

замишљали у разговору, шетали и Карађорђе и

ByR

Караџић. Шетљу смо заврш-

,,
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или у прелепој :Мађарској на.циона.mюј галерији, у којој су неке од монументалних
слика тема.тико~ везане и за југословенске просторе .

на. звезда. водиља младости бројних генерација сарадника Друштва., драгану је
nокла.ља.о nосебну пажљу јер је због уписиваља. на. студије астрономије имао проб
лема код куће. Са. љиме се, на.пример, дописивао док је био у војсци, што је била

Осим нас на конференцију су дошли и Гојко Ћура.шевић и С~лвана. Николнћ,

а прилози српских астронома на овом скупу су били:

"УтицаЈ гравита.ционих

микросочива на зра.чеље у рентгенском подручју" (Лука Ч. Поповић, Предраг
Јовановић, Евенсио Медијавиља, Хуан Муњос), "Комплексна структура уско

линијске области код активних га.лактичких језгара" (Еди Бон, Дра.г~на Илић,

Евенсио Медијавиља, Лука Ч. Поповић), "дугопериодично фот~метрИЈско пона

шаље RS СVn:двојне RТ Lacertae" (0. Чакирли, Ч. Ибаноглу, ГоЈко Ћурашевић},
"Фотометријск/1. студија NN Vir и V776 Cas" (Гојко Ћурашевић, Б . Албајрак, С. О .
Села, Саља Еркапић}, "Ширеље UV линија Ga 1 услед судара са наелектрисаним

честицама" (Милан С. димитријевић, Миодраг Дачић, Зорица llветковић, Зоран
Симић), "Значај судара са наелектриса.ним честицама. за изуча.ва.ље обликв: спек

тра.лних линија.: Случај Cd 111" (Ненад Милова.новић, Милан С. димитриЈевић,
Лука Ч. Поповић, Зоран Симић}, "Истицаље великих размера. у L 1219 и љегов
погонски механизам" (Силвана. Н:Иколић, М. Кун), "Један модел унутрашњих

удара код гама. бљескова." (Са.ша. Симић} и "Летља. школа. југоисточне Европе

"Астрономија са малим телескопима" на. опсерва.торији у Белогра.дчику" (А. Ан

тов Л. Илијев., Р. Константинова.-Антова, Владан Челебоновић, Р. Богда.новски,

К. Uветкова., В. Голев, В. Попов).

.

.

Ова конференција ће нам остати у веома. лепој- успоме~ Јер н~ само да Је

пружила. увид у најновија. сазнаља. и достигнућа. у а.строномИЈИ, него Је омогућила.
и сусрете са многим пријатељима из различитих европских земаља., пуно нових
контаката. и веома лепо дружеље .

(примљено децембра 2003}

JOINT EUROPEAN AND NATIONAL ASTRONOMICAL
MEETING - JENAM 2003, BUDAPEST
The report from JENAM 2003 (Joint European and Na.tional Astronornical Meeting}
·
is given.

велика част.

Драган Пекез је био један од првих преда.вача у тек отвореном Планета.ријуму
године. Тим радом утицао је на моју судбину, позва.вши ме исте године да
и ја будем хонорарни предавач.
Припада малој групи тзв. самосталних сарадника Народне опсерваторије.
На Народној опсерваторији био је вредан nосматрач. Једно љегово nосма
траље Сунца објављено је 1972. године у "Васиони". По Милану Мијићу, Дра
ган је први на Народној опсерваторији почео са систематским посматраљима
променљивих звезда користећи Аргеландерову методу. Читаоцима ча.сописа дру
штва, посебно онима. који желе самостално да направе телесiюп, познатији је по
преводу чла.нка. Николаја П . Барабашова о изради огледала за телескоп~ · Текст
је поменуте године објављен у два: дела.
Астрономији и Друштву остао је веран до краја живота.. Године интензивног
студентског дружеља престале су са нашим запослељем и браковима.
Из повремених сусрета щам: да се жалио на честе селидбе, у којима. му је
стални · пратилац био пијаннно да је покушао да живи у Лос Анђеле су, да има

1970 .

сина Ђорђа у Загребу и кћер llину у Београду, да је радно у Обла.сној контроли
лета, најnре у Загребу па затим у Београду, да је после полагаља допунских
испита уписао дириговаље на Музичкој академији, да је често изјутра посећивао

Калемегдан и љегове птице певачице и то после ноћног рада на аеродрому,· да
је био хакер, да је волео Станислава Лема, а касније Џемса Џојса. Обећавао
је да ће Н!UIИсати чланак о музичарима и љиховим делима. која су инспирисёUfа
васионом. Нажалост, није га зав_ршио. Хвалио је стару госпођу Јаиц, код које је
становао и код које је упознао Таљу, трећу срећу, како је говорио. ПредлоЖио
ми је да му будем кум и то сам са радошћу п.рихватио.
У болести је био храбар. Није се предавао . Трудио се да. никога не оптерећује.
Пошто је себи · стално тражио лека, стицао се утисаК да је добар фармакогнос-

.

тичар.

Драган је био висок, мршав, тих, ненаметљив и пажљив.
душу одушевљавале су природне науке .

·

Његову уметничку

По разноврсним интересоваљима и зна

љима подсећао је на ренесансну особу. Зато смо овог човека од духа сви волели .:

IN MEMORIAM
·

ДР АГАВ ПЕКЕЗ

(Ваља Луtса, 1950 - Веоrра,ц, 2003}

Дуго сам избегавао да. говорим на.
сахранама,

пролеће

другова

а.

онда

2003.

се

десило да.

~е

у

опростим од троЈице

чланова нашег Друштва. најпре :Љубише Јова.новића. 21. марта,
а.. затим од Вјера.на. Мила.диновића 28.
априла и мога. кума Драгана. Пекеза. 6.

Ј а му се често захваљујем ј.ер ме је у чувеним · грамофонским концертима у у
чионици Народне опсерваторије научио да слушам озбиљну музику. У то време
је волео дебисија (Море), Респигија (Римске линије и фонтане) и Бетовеновог
Егмонта.
·
На к_рају. ево још једне цртице, на коју ме је подсетио др.аrутин Плантер.

Млади драган је знао да у сумрак, обично онај после ноћних посматраља, на ужас

присутних, тр:ч:и, попут спретноr и гиmсоr мачка, по огради терасе Нарадне опсер
ваторије, која није имала данашње зупце. При томе би обично понављао своју
тадашњу девизу: "Бићу богат и славан", коју је преузео из стрипа о Изногуду (у

оригиналу гласи: "Бићу богат, бићу славан и онда ћу моћи да правим злато.")
· : Милан Jeлuчuli

НОВА ИЗдАЉА

маја..

Драгана. сам упознао крајем седме

АСТРОНОМС:КА

деценије на Народној опсерва.торији,
на Калемегдану.

ОПСЕРВАТОРИЈА У
БЕОГРАДУ (1 И 11 дЕО)

Из кљиге чланова се

види да. је учла.љен 1. јануара. 1968.
године. Тадашљи секретар Јово Сту
пар све чланове је уписива.о под 1. ја
нуаром без обзира. на. дан учла.љеља,

јер се "Ва.сиона." добијала., као и сада,
за ка.лендарску годину.

Својом ода.ношћу астрономији и о
сетљивошћу одмах ми је запао за око.
Проф. др Радован Данић, тадашљи у
правник Народне опсерваторије и сјај-

Видеотрака која траје

= 69

34' min

+ 35

Издавач: Астрономска
опсерваторија у Београду, 11 160 Бео
град, Волгииа 7. Сценарио: др Милан
С. димитријевић. Peжl!.,ia: Радослав
Московлић. Уредник: Синиша Алек
сић.
Рецензенти: др Лука Ч. Попо
вић и др Миодраг дачнћ. Производ
ља: РТС-ТВБ 1997. Издато 2001 .

min

min.

Слуша.јући и гледајући поплаву
"Планетаријума", "Хороскопа" и томе
сличног, људи се пит~у какваје раз
лика између астрономије .као НАУКЕ
и астрологије као "граничне области
науке". Свима је добро позната чиље
ница да НАУКА нема rравица; па се
оставља за размишљаље где се стварно

налази "читаље су дб ине из звезда" ка
да је оно смештено иза тих бескрајно

удаљених граНица (ако постоје).
За нешто више од једног сата мо
жете, гледајући ову видеотраку, да са
знате

више

од онога што

сте,

ако сте,

учили у школи. Тек после тога ће Вам

.•
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бити јасно шта раде астрономи и шта
све обухвата ова најстарија НауЈСа.
Од почетЈСа до ЈСраја, нежна музи
ка и дивни снимци,

менза, а топови су се налазили на поје

)ЏIИИМ зградама. О историјату наставе
на београдском Природно-математич
ком фаЈСултету говори Јелена Милогра

и из ваздуха, погледи на Београд са
висине,

прате

стручни

коментар

о по

дов-Турин.

чецима, развоју и садашљим достигну
ћима љу ди који раде на Астрономској
опсf:!рваторији у Београду.
Историјат обухвата цео живот ове
установе, љене директоре: Милана Г .
НедељЈСовића, Ђорђа Станојевића, Во

Поједини стручљаци говоре о обла

фундаменталиој

астрометрији,

ридијански круг и веЈIИКи пасажии ин
струмент. Чули смо да постоје још и
астролаб са призмом и .мали универ
зални инструмент, осим уређаја који
служе за наставу.

Показане су. и поједине зграде у ко

rписте;

сЈIИIСОваиа хроВИЈСа о

иовом светском поретку, Чигоја, Бе
оград,

.
Ј

2002 .

Један од ·важнw: эадата~Са "Васuо
не" је да nрати догађа11>а у нашој аст
роно.мuји и нашем Друштву. За <tuта
оце би .могло да nредставља интерес и

теоролошком опсерваторијом), поједи
не фазе изградље Опсерваторије на Ве
ЈIИКом Врачару (сада Зве.здари).
Из

1999.

су и фотографије некадашње Прови
зорне опсерваторије,
Опсерваторије
Велике школе (тада заједничке са Ме

ваздуха смо упознали цео комплекс на

коме се сада налази.

Не треба заборавити да Астроном

ска опсерваторИјв: издаје; редовно, два

,·

1999.

Испод. писте ••.

обавештава11>е о эна<tајнuји.м стварала
'IIСU.М достигнући.ма нашиж астронома
u астронома ама тера · u у другим об
ластu.Аtа . Недавно је дугогодиш11>и ис
та~Снути ..лан нашег Друштва, београ
дс"u астроно.м Миодраг Дa<tufi, објавио

је су смештени ови инструменти, а ту

Слободан Нинковић говорећи .о испи

часописа (у последње време на енгле

збир~еу nесама "Исnод nисте ... мисте;
CЛUIC08aHa ЖJIOHUICa О НОвО.М свет

СIСО.М nорет"уп. Прu~Саз 11>егове IC'II>Uze,
uэ пера ЈС'II>ижевноz · ~ерuти<tара Дејана
Ъорђевuћа, треба да СIСрене nаж11>у u на
ову а~Стuвност уваженоz ..лана нашег

Друштва.

је", у којима . објављује научне радове
својих сарадника, сарадника са Кате

написана на латинском језику, од Ру

факултету у Београду, Ј<ао и научника

дре за астрономију на Математичком
из целог света.

Исто тако треба да се нагласи да
ова установа организује научне симпо
зију.ме, научне :конференције, са међу-

Шта су молитве друго, него сусрет
"лицем у лице", очишћене од пусторе
кости, многоглагољивости или празно

словља, језичке разметљивости.

.

исказуЈу

разум

молитва и

то

молитва

на

српски

Н ајшири народни слојеви одувек су би
ли непресушни извор ругалица и поша

лица што су као бодље стремиле према

свим угљетачима. У свету "немилоср
дних свитаља"

•. грозоте

се доживљава

ју као нешто нормалио и сваЈ<одневно.
ЧовеЈ< постаје човек у оном тренутЈСу

када постане свестан себе и када визија
слободе постане сопствена оркестраци

ја тонова животног кретаља. Смелост
да се истина саопшти и да се од истине

створи убојито оружје у борби за ље
но оствареље, је суштина оних који пи
шу. ДакаЈСо, треба ипаЈС водити рачуна
о етичком правилу стихованог памфле

тизма. Он може бити разорна, цинич
на снага употребљена у јефтину сврху
и за политикантске :циљеве, а може би
ти и даровита ругаЈIИЦа што доброћуд
но говори о већ~ или маљим, поједи
кве творевине имају важну улогу у ли
чном и друштвеном животу најiпирих
слојева становииштва, преко којих се
одвија сиј\/[болична комуникација међу
члановима ужих и ширих заједница, у
којој се утврђују и размељују темељни
вредносни ставови и обликује својевр-

сна "филозофија" живота.
.
У борби против сто пута моћнИЈеГ
непријатеља Дачићево оружје је пес
ма а муниција су речи презира, руга

лице и псовке. Све су то само "пес
ничке слободе" .
Све су песме испе
ване у народљачком стилу. Нема . ТУ
никаквих душевних вртлога, нити тра

гаља за елементима дубине, једностав
но ту је доживљај са свим својим пра

тећим елементима (бол, патља, мрж
ља ... ). Интензитет тога доживљаја је,
наравно, потпун али постоји потреба
да се он, у исказиваљу још појачава.
Разуме се, да изворну, народну лекси
ЈСУ и хумор прати опонашање и позна

М. С. Ди.митријевuћ

· ском језику), "Билтен" и "ПубЈIИКаци

да замисли· без добро опремљене би'б- .
лиотеке, са којом нас упознаје · весна

Допуну чинИ из

Миодраг Л. дачић:

него

начин. Она је српски инат испеван у
српском дуХУ.·.
Сли:кована хрониЈ<а о
новом поретку инспирисана НА ТО
бомбардоваљем Србије и свим оним
што је претхо)Џiло овом догађају.
Поетска Ј<онцепција Дачића је вр
ло јасна. Он провоцира својим делом.

начним или друштвеним манама. Ова

МОЛИТВА НА СРПСКИ
НАЧИН

ски телескоп, пасажни инструмент, ме

тиваљу звездаиих еистема.

го)Џiне.

nроф. др Божuдар Д. Јовановuћ

Приликом упознаваља са радом по
јединих група видели смо и љихове ин
струменте, којима се обављају неопхо
дна мереља или снимаља. То су: мали
рефрактор, велики рефрактор, зенит

познаје гледаоце и слушаоце са · проу
чаваљем :двојиих и вишеструких звез
да. Мале планете се још једном споми
љу, уз комете . . О томе прича Војислава
Протић-Беиишек. Први део закључује

1783.

Са друге стране, било би од ите:ка
:кве вајде када би и друге институци
је, например факултети, израдиле ова
ЈСО исцрпан приказ своје делатности.

ном инструменту.

јемо да се бавu кретаљем малих пла
нета .(планетоида и.ци астероида, r<ако
их још зову). Георгије М. Поповић у~

вештај о приликама у којима је тавори-

ко корисна ствар.

за астро.метрију, показује рад на мери
дијаиском кругу и на веЈIИКом пасаж

испитиваље спектара галактика и ква

на, из

ваних са тематиком требало би да се
развије щто шира пропаганда, како би
им се ставилq, на знање да постоји ова

ма, прича Зорица Uветковић. На крају
Миодраг дачић, такође из Одсека

зара и достигнућа у тој области, а пос
ле додаје шта је виђено . приликом уда
ра комете Шумејкер-Леви 9 у плане
ту Јупитер. Из историјата се сазнаје
шта је . све од инструмената и како на
бављено после 1 светсr<ог рата. Што
се тиче рада Зорана Кнежевића, чу

ђера Бошковића, штампана 1754, а и
вечити календар од Захарија Орфели

Ради ·упознаваља свих заинтересо

. нам

д.еЈ'lУ, Иштван Винце описује рад на
глобалним параметрима Сунца.
Гој
ЈСо Ћурашевић приказује моделираље
блиских двојних звезда. Милан С. Ли
митријевић даје широки приказ бавље
ља спектроскопијом Сунца и звезда.
Затим нас Лука Ч. Поповић уводи у

Ту је најстарија кљига,

сти.

апсолутним и релативним ЈСоор)Џiната

стима ЈСојима се баве. Тако, у Првом

Мијатовић.

сетиоцима, него да је то веома корис
тан "приручник" за очигледиу наставу
астрономије, свугде где се она предаје
-почев од средље ш:коле, па до факул
тета. Са друге стране, може таЈСође да
се употреби и у саветовалиштима за и
збор занимаља, због своје очигледнос
ти и занимљивости, а и свеобухватно

славио педесету го)ЏIШЊицу!

О

астрономије.
На крају, треба да се наведе да ово
. није само "портрет" Астрономске оп
серваторије у Београду, који би се, ре
цимо, даВ!I-О за успомену званичним по

Прелетом изнад Београ

је часопис "Васиону", који'је недавно

динамичку астрономију.

Друrи ,цео, уз коментаре Горана'
дамљановића, почиље са Службом за
тачно време и географске координате.
Свакако да · се · ' научни рад не .м'оже ии

' 1r

да, уживајући у љеговој предивној и
чу десној панорами, стижемо до Кале
мегдана и ЈСуле деспота Стефана у ко
ју је с.мештено Астрономско друштво
"Руђер Бошковић". Са првим почеци
ма Астрономс:ког друштва, између два
Светска рата, и садашњим Друштвом
нас упознаје Милан Јеличић. Сазна
јемо да, осим инструмената за посмат
раље, друштво има свој планетаријум
{штета што га нисмо видели) и да изда

јислава В. Мишковића, Милутина Ми
ланЈСовића, Милорада Протића, Васи
лија Оскаљана, Пера Ћурковића, Ми
лана Мијатова, Миодрага Митровића,
Иштвана Винцеа, закључио са Мила
ном С. димитријевићем -љихове зас
луге и доприносе за Опсерваторију.
Сазнајемо да на љој постоје три од
сека: за астрофизику, астрометрију и

.1

народним учешће.м. Затим, непрекид
но служи као наставна база за ету денте

ла Опсерваторија за време 11 светског
рата - библиотека је била официрска

како са земље тако

5·-----------------147

·~~спуљен

Оне

простотом

".

Збирi<а песама "испод писте глисте",

Миодрага Л. Дачића је ништа друго

ти искази, заробљеност версификатор
СЈСИМ устројством и лакоћа ЈСљижевне
самоукости коју налазимо у овој кљи
зи. Пренаглашеиа и префорсирана ри
ма неће засметати да песма саопшти
истину. И сам свестан, да услед раз
лика у погледима, неће задовољити све
потребе и укусе љубитеља писане ре
чи, Дачић се ипаЈС усуђује да на свој

ВАСИОНА
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начин,

како

он

то

доживљава,

пише

о

овом времену.

Изгледа да се белетристика овога
вида нашла на брисаном простору, а
од кљижевне критике и учене јавнос
ти, још увек је игнорисана као нешто
од уметности одељено. И да завршимо

речима мудрог Јована Скерлића, који
у Предговору своје Дисертације вели:
"Много сам проучавао мале писце јер у
љиховим делима огледа се много боље
време, него у веЈUП<ана који су универ
запни и, најчешће, ванвременски. "
Дејан Ћор1јеви1i

ча.сопису "Астрономија" у броју

Исто вече се збило оно главно - Ме
сијеов маратон .
Иако нас време ии
је баш најбоље послужило, посматра
љаје ипак било, али са лошијим резул
татом. Победник је био Ратко Миљко

2003.

Рецимо на

вац (АД "Нови Сад"), са "ухваћена"
објекта.
Последњег дана је одржана заврш
на церемонија, на којој су додељене на
граде победничким екипама, а сваки у
чесник је добио за успомену поклон
кљигу .
Награђени су и сви они који

34

су

на

неки

начин

учествовали

у

:КАМИ НА ФРУШ:КОЈ ГОРИ
На· Фрушкој Гори је, у организацији
Астроно.мсЈС:оz .маzаЗtЈна (web презента
ција: www.astronomija.co.yu), од 12. до

14. јула 2002. одржан астрономски
камп. Повод је био летљи Месијеов ма
ратон (такмичеље у посматраљу Меси
јеових објеката), али је, у ствари, камп
био много свеобухватнији што се тиче
астрономије. Организацију целог кам
па: је "на својим леђима" изнео Алек
сандар Зоркић, главни уредник Аст
роно.мсЈС:оz .маzаЗtЈна.

На кампу су учествовала

52 астро

нома аматера из десетак градова (Ба

чка Паланка, Београд, Бор, Нови Сад,

Приједор, Скопље, Сомбор, Сремска
Каменица, Суботица Ваљево, Зреља
нин) из три државе \Југославија, Ма
кедонија и Босна и Херцеговина). Пр

1

ви дан кампа је искоришћен за међу
собно упознаваље учесника и прве раз
говоре на тему аматерске астрономије
и посматрачких пројеката. Вече тога
дана је искоришћено за прва посматра
ља и упоређиваље телескопа и опреме .
На кампу је било девет телескопа и ви
ше двогледа, а неки телескопи су били
сопствене израде. други дан је почео
курсом брушеља огледала, који је во
дио Ј аико Мравик . Поподне су одржа

на два предаваља: о CCD (Игор Смо
лић) и аматерским етиоастрономским
истраж~аљима (НИЈ(ола Божић) . По
сле тога Је одржан округли сто на тему

аматерске астрономије и стаља у ас
трономским друштвима, који је водио
НИЈ(ола Божић.

за

ICpajy

да МАУ данас о

Милан Јели<~иn

.

:КОЛОКВИЈУМ 197 МАУ У
БЕОГРАДУ

Захваљујући предузимљивом Зора

ну Кнежевићу, ЈСоји је много допринео
поновном учлањељу наше земље у Ме
ђународну астрономску унију (МАУ),
наша земља је тоЈСом трајања Генерал
не сЈСупштине у Сиднеју почаствована
и доделом организоваља. КолоЈСвијума
бр. 197 "динамика популација планет
ских система". У пита.њу је један од
само три колоквијума под покровитељ
ством МАУ који ће се одржати у 2004.

орга

низацији овог астрокамnа.
Сви су . се растали са жељом да сле

деће године ками траје бар пет дана.

ПОНОВО У АСТРОНОМС:КОЈ
УНИЈИ
Са расnадом СоцијалистичЈ<е Феде
ративне Реnублике Југославије наста
ли су многи проблеми око љеног нас
ледства. Тако је било и са статусом
Савезне Републике Југославије у Ме
ђународној астрономској унији (МАУ).
После ствараља смаљене Југославије,
на 10. национаnиој конференцији аст
ронома Југославије, године 1993, фор
миран је нови Нациоиаnии комитет за
астрономију, на челу са др Зораном
Кнежевићем. За разлику од наших ма
тематичара и физичара, код којих . није
било новог учлаљиваља у одговарају
ће међународне организације, астроно
мима је тада.Шња г-ђа секретар МАУ
написала : "да земља која је била члан
МАУ више не постоји ... " Било је то
1993. године. У циљу поновног укљу
чења најбројније астрономске заједни
це бивше Југославије у МАУ предузе
ти су бројни кораци. Али, у земљи под
санкцијама Уједиљених нација, у ICojy
нису стизали ни научни часописи, није

2

годину.

ЈСупља 69 земаља и oiCo 9000 астронома,
од којих је 25 из наше земље.

НиЈС:ола Бож:ић

ВЕСТИ ИЗ НАШЕ ЗЕМЉЕ
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години.

1
,1

Званични предлог за одржаваље
КолоЈСвијума 197 у организацији Аст
рономсЈСе опсерваторије у Београду по
днела је Комисија бр . 7 (Комисија. за
Небеску :МеХаНИКу И ДИНаМИЧIСУ аСТрО
НОМију), чији је се!Сретар Организаци
оног комитета {што је до сада најзна.
чајнија функција неiСог нашег астроно
ма у МАУ) постао др Зоран Кнеже
вић. Предлог су подржале Комисија
бр . 20 (Положај и 1Сретаља малих пла
нета, комета и сателита.), Комисија бр.

22 (Метеори, метеорити и међуплаие
тарна прашина) и Одсек 1. На 1Срају,

.,..

које координира Опсерваторија Мини
старство за науку је прихватило и на
ставило њихово даље финансираље . У
протеклом

периоду

су

три

астронома

магистрирала, а неколико је унаnређе
но у виша звања.
Штампан је један

број (други се очекује до краја годн
uе) SAJ-a (Serbian Astronomical Journal)
и три ПублИЈСације. Библиотека је до
била нове наслове и извршена је реви
зија љеног књижног фонда. Изнео је да
су Србија и llpнa Гора поново nримље~
ни у Међународну астрономску унију и
да је Опсерваторији поверена органи
зација Колоквијума бр. 197 Динамика
nоnулација nланетних систе.ма. У о

вом периоду су Добијена средства за
крупне инвестиционе

подухвате:

за из

градљу астрономске станице на. Видо
јевици и за набавку телескопа од 60 cm,
. првог после 70 година. У току је санација централне зграде и астрографског
и астрогеодетског павиљона. Ве.лики
рефрактор и његова платформа су до

ведени у радио стаље. Наf>ављено је
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рачуна.ра и друrа опрема.

Опсерваторију је напустцло четво
ро запослених: троје је отишло у пен
зију, а. мр Наташа Ста.нић. је nрешла
на рад у Астрономско друштво "Руђер
Бошковић". Запослена су три нова а
стронома (Наташа Тодоровић, Ивана
Дамјанов и Сања да.ниловић) и неiСо
лико помоћних радника.

Као и обично, централни део свеча

прихвата га Извршни одбор МАУ .

ности био је посвећен уручИвању чети

Скуп ће се одржати од 31. августа.
до 4. септембра 2004. у свеч аној сали
Грађевинског факултета.. Председници
Научног комитета су Андреа Милани и
Зоран Кнежевић, а председнИЈС Локал
ног организационог комитета је Иван
Паквор.

Допринос развоју Опсерваторије.
Награду за научни допринос је до
био р.р Гојко Ћурашевић , Ј<оји је у
последљих пет година објавио 17 радо
ва у међународним часописима, од Ј<о
јих је осам штамnа.но у водећим.

Милан Јеличић

ри награде:

две за научни рад и две за

Награду за научни допринос мла

Због грађевинсiСИХ радова на цен
тралној згради, 116. годишњица Ас
трономске оnсерваторије у Београду,
2003 . године, обележена је тек 12. но
вембра.
.
·

дих добила је мр Драrаиа ТавiСОсић,
тренутно у Сједиљеним Америчким
државама. Од осам радова у међуна
родним часописима, шест је објављено
у водећим.
Награду за сарадниiСе Астрономске
опсерваторије који су дащr допринос
њеном развоју, добио је р.р Љубиша
Митић, нажалост, због болести спре

се наилазило и начина њиховог разре

У уводној . речи, др Зоран Кнеже
вић, директор Астрономске опсервато
рије, се осврнуо на рад ове наше нај
веће астрономске установе у протеЈСлој
години. ИстаiСао је да се главни зада

Награду за спољна правна и физич
ка лица која су допринела развоју Оп
серваторије добио је народни посланик
р.р Вепимир Симоиовић, професор

шаваља дао је непосредни учесниiС свих

так

се могло на овом nлану много учинити.

Тек су са политичюiм променама у
нашој земљи, које су довеле до уЈСида
ња санкција, дошла времена за повра
так у "међународну заједницу". После
савладаваља бројних препре!Са дошло

је до · учлањеља. Србија и llpиa Го
ра nримљене су у МАУ на љеној XXV
генералној Сf<УПШТИНИ, 14. јула 2003.
Том прилиЈСом се Конгресу, одржаном
у чувеиој сиднејској опери, обратио у
име наших астронома др Зоран Кнеже
вић. детаљан приказ nроблема на !Соје

збивања, З . Кнежевић, у новосадском

ГОДИШЊИЦА
АСТРОНОМСКЕ
ОПСЕРВАТОРИЈЕ

116.

-

од

универзитета у nензији , за несебично

Свих девет nројеката

залага.ње да се nоправи финансијсЈСа

научно-истра.живачки рад

вијао успешно.

чен да присуствује овој свечаности.

-
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("От~<рића аматера кроз историју" н

ситуација у .којој се налазила ова .ку
ћа.
Из разговора са В. Симоновићем
сазнао сам да се, nосле интервенције
Војиславе Протић-Бенише.к, 1<ао nред
сеДИИI< Одбора за науку С1<уnштине
Србије, личио заузео за средства !<Од
министра финансија Божидара Ћели
ћа, 1<а~<о би се спречило даље пропада
ље бројних објеЈ<ата Опсерваторије.

"Сунце" Милана димитријевића, .,Пи
Ј<ерииг и љегов харем

-

Ј<ласифИЈ<аци

ја звезда" Наташе Станић, "Земљине
путаље" АлеЈ<сандра Томића, ., Најста
рији астрономсЈ<И инструменти" Гора
на Павичића, и "ГалаЈ<ТИЧЈ<И светови"
Слободана НиНЈ<овића), пројеЈ<цијама

(планетаријумсЈ<ој и филмским) и пес
ниЧЈ<ој вечери, да се посматра (посмат
раље Сунца, излет на Космај и уобича
јена вечерља посматраља са Куле), ·l(ao

и да се посети оnсерваторија на Зве
здари, па сва~<о ко је учествовао бар
у половини

тога може са правом да се

сматра не само љубитељем него и обо
жаваоцем астрономије . Нажалост, није
било могуће испратити све , али утис
ци су повољни та~<о да се оче1<ује још
више посетилаца на следећим оваквим
догађајима. Посебан утиса!< оставило
је предаваље Наташе Станић, помало
интригантног назива, nосвећено улози
жена у развоју модерне спеЈ<троскопсl<е
астрономије . Ово предаваље су изузе
тно топло примили (малтене са оваци

јама) и они 1<оји су први пут дошли у
Астрономс1<о друштво на неко предава
ље.

Слева : Вели.мир Си.моновић, Зоран
Кнеж:евић и Гojlf:o Ћурашевић.

Uентрални догађај је , наравно, био
пут посматрач~<е ексnедиције на. Кос
мај . Међутим, није све ишло она1<о !<а
Ј<О је замишљено. Један маљи аутобус
са гостима из Вршца, који су узврати
ли посету Београђанима (Београђани

Захваљујући у име н· аграђених, В .
Симоновић се подсетио времена Ј<ада
су

ету денти

математИЈ<е

слушали

аст

рономију и када их је на Опсерватори
ју доводио професор Војислав Мишко
вић. Обраћаље је завршио подсећају
ћи на патриотизам В. Мишковића, !<О
ји је успешној астрономс1<ој Ј<аријери у
Францус1<ој претпоставио Србију, l(ao
и Милутина МилаНЈ<овића, l(оји је на
пустио Беч да би у Београду изблатио
ципеле идући први пут на Филозофсl(и
фаЈ<ултет .
На !(рају свечаности послужена је

су у мају 2003. били у Вршцу на по
сматраљу помрачеља СуНца), и један

заl(уска.

Милан Јели-чић

·

зглобни аутобус путовали су до Кос
маја више од два. сата. Да. ли је возач
већег аутобуса мало залутао или је у
питаљу не~<и заобилазни пут, на !<рају
је остало неразјашљено, а време за по
сматраље је, свеједно, било изгубље
но. Али Ј<а.о да то није било довољно,
вршаЧЈ<И аутобус није издржао успон и
буnално се запалио. Ипа~<, возач је
био присебан и вешт са. апаратом за га
шеље пожара., па је избегнут ватромет.

Срећа у несрећи је била да се то де

ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА

XXIBAB
Крајем јуна 2003. (27-29) одржан
је традиционални, двадесет први по ре
ду, "БеограДСI(И астрономсi(И ВИЈ<енд"
(сl(раћено БАВ, по војНИЧI(о-астроном
СI(ОМ жаргону).
У три изузетно садржајна дана мо
гло је да се присуствује предаваљима

сило свега пар стотина метара од од

редишта, па је групица (по мра~<у, без
месечине) стигла. Ј<оначио до циља (по
сле овога. сам на.бавио ба.теријску лам
пу, коју ћу обавезно носити на идућа
путоваља). ИаЈ<о је небо било прили
чно повољно за посматраље, упрЈ<ос у

даљеним светлима Беог-рада и других
насељених

места.,

а

време

топло

и

не

бесЈ<и објеЈ<ти готово на дохват ру~<е,
после свега два сата већи део групе је

ВАСИОНА LI 2003,

5•------------------ 155

тражио да се врати у Београд до по
ласка посЛедљих ноћних градских ау
тобуса. Пошто демократија функцио
нише увек, мањина која је желела да
остане до јутра могла је сасвим слобо

~

дно да бира: или да се придружи ве
ћини или да се враћа пешке. И, мањи
на је одабрала дипломатско решење придружила се већини.
На крају, извучена је поука: убу
дуће ће се водити рачуна о правима
мањина и кад . год то могућности доз
воле (читај: финансије, односно број

•"'1.:

! •

пријављених), припремиће се два ау

·•

тобуса , која ће се враћати у различи
то време . И да парафразирам познату

рекламу (не, они нису наши спонзори),
која би могла да постане и мото :
некога све,

за

за сваког по нешто .

У ходнику је направљен ревизиони
шахт .
Избачену калдрму, површине

11 m 2 , замениле су керамич:ке плоче
•браон:касте боје .
Милан Јеличиli
ПОСЛЕДЉЕ ОСНОВНО
СРЕДСТВО
дрвени тро:крилни орман, послед
ње, а вероватно и једино основно сред
ство Друштва из времена од пре Дру
гог светског рата, уништен је због цр
воточине, у учионици Народне опсер 
ваторије, 13 .
августа 2003.
године.
Орман је био смештен у ходнику ис
пред бивше фотолабораторије и садр
жавао је· финансијску документацију за
период од десетак година.

Александар Радуловић
ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА
ВОДЕНОМ ЧВОРУ
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Сценарио: Др Мимн С. Димитријевић
Режија : Радослав Московлић
Уредник : Синиша Алексић

Рецензенти: Др /lука Ч . Поnовић
Др МиодРаг Дочић

Проиэводња: РТС-ТВБ
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Овога лета Друштво је морало да
утроши чак 130 000 динара за уређе

ње WC-a и ходника (простора испред
WC-a, бивше фотолабораторије и учи
онице) Народне опсерваторије . Иаkо
је пре десетак година измењена :каиали
зациона инсталација до саме септичке
јаме, пре две године, а после снимања

филма "ТТ синдром", дошло је до вла
жења калдрме у ходнику . Због недос
татка средстава приступљено је послу
тек после пролећне жетве пара у Пла
нетаријуму .
Замењена је комплетна цев до учи
онице (стара је била оштећена на три

места), чучавацје замењен WC шољом,
постављен је по први пут бојлер (50 1),
затим нови лавабо, једноручна батери
ја са тушем. Плочице плаве боје пос
тављене су до плафона.

151. страна:
на Космају. ,прпе
152.

и

153.

XXI београдски
- Део учесника

страна:

Планира се израда већег архивског
ормана, који би био на месту старог, а
садржао би већи део обимне докумен
тације Друштва, која је угрожена пре
св ега од влаге. Регистратурски мате
ријал, :који није никада излучиван, а
садржи целокупну документацију од о
тварања Народне опсерваторије 1964.
и део од 1951. године налази се у кан
целаријама секретара и управника,
пушкарницама канцеларије .секретара,
потплатформс:кој просторији, библио
теци

и учиоиици .

По причи покојног Ненада Ј анкови
ћа орман је добијен од Хипотекарне
банке, чију је једну просторију корис
тило Друштво. Подсећамо да је други
председник друштва (1936-1941) био

.•

Војин Ћуричић, директор ове банке .

За време другог светског рата орман
се са документацијом и непродатим
бројевима "Сатурна" и књигама :које је
издало Друштво налазио у стану Нена
да Јанковића.
Милан Јеличић

астрономски викенд. rope
исnред Планетаријума.

Окултација звеэде

HD

Ј7

996

раче'l>а Месеца 9. 11. 2003. Снимано је од OJhOlm до OJh Ј

-

Посматрачка ноћ

1

1

nриликом nотnуног nом

r

UT, а интервал између

снимака је Ј минут. Телескоn ТАЛ-200К 200/2000 тт и фото-аnарат Оlутриs
C3020Z. Осетљивост nодешена на 400/27 ISO, време експонира'l>а Ј s. Снимано је
на афокалан начин, а жижна даљина . система је сма ·~~>ена помоћу окулара жижне
даљине 85 тт . Сјај звеэде је увеличан за око две звездане величине да би јој се лик

.,

могао правилно одштампати . За изглед Месеца узет је снимак од OJhozm UT. На
снимку је север горе, а исток лево. Снима'l>е и обрада: Владимир Ненеэић.

страна: rope - Део учесника XXI београдсЈСог астрономског викенда
испред nавиљона Великог рефрактора на Астрономској оnсерваторији у Београду.
,цопе - Омот видео-касете "А строномска оnсерваторија Београд".
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Иэмвач: дСТРОНОМСКА ОПСЕРВАТОРИЈА
Волгино 7, 11160 БЕОГРАД
За иэда11ача:_Ар Милан С. Димитријевић

1

.l

11

tl ,
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и мишљеље да Хабл остане у орбити
све док љегов наследник JWST не по
стане оператива.н. Више података (у

и влади бившег Совјетског Савеза, ин

ТЕЛЕС:КОП НА :КОРИШЋЕЊЕ

формишући их да је он законити вла

СараДНИЈ( Народне опсерваторије и
Плаиетаријума, Владимир Гремпли
новић , 14. новембра 2003. дао је дру
штву на "неограничено коришћеље "
телескоп REVUE 114/1000 Њутновог

сник свих небеских тела Сунчевог си
стема изузев Земље. Између осталог,
на списку господина Хоупа, налазе се ,
например и Марс и Ио. На ље~ов з ах
тев-информацију никад нико НИЈе одго
ворио што би по међународном праву

типа.

ља ради,

цена ~едн~

пута виша

џије, па чак и

координатама парце

шег плаца .

Ако се питате како је могуће да не
ко , као што је такозвана Месечева · ам
басада, може да продаје Месец, наићи
ћете на занимљиву причу о денису Хо
упу, оснивачу Месечеве Републике .
Како је господин Хоуп постао влас
ник Сунчевог система?
Године 1967. Уједиљене нације су
потписале уговор о космосу, којим се
забраљује свакој земаљској влади да
поседује право на Месец (или било ко

велика рупа у међународном праву.

денис Хоуп је 1980.
послао пис
ма Уједиљеним нацијама, влади САд

·

на

коме

се

ротација мора да. утиче и на сам изглед
звезде. Недавна посматраља су довела
до закључка да је екваторски пречник
звезде чак 50 процената већи од полар
ног.

За

Lar-

Тим аст

ронома предвођен Армандом домини

расправљало о

Йзнети сценарио Је од стране ПОЈеди
астронома критикован,

око сво

је осе обрће изузетно брзо. Тако брза

ge Telescope Interfeгometer).

судбини Ха.бловог сателитског телес. копа. Како је одржа.ваље инструмента
постало прескупо, NASA је осмислила.
сценарио по коме би Хабл 2010. године
био срушен у океан. Годину дана кас
није, у орбиту око Земље би б_ио пос
тављен сателитски телескоп ЏејМС Веб
(James Webb Spac~ Telescope - J~ST).
них

Erida.ni)

посматраља је коришћен Врло велики

Крајем ју ла месеца 2003. у Вашииг
тону је одржан скуп водећих светских
астронома.,

СПЉОШТЕНА ЗВЕЗдА

Астрономимаје већ дуго познато да

се звезда Ахернар (а

а

чу ло

се

каном де Соузом (Arma.ndo Dominica.no
de Souza) из Универзитетске астрофи
зичке лабораторије Нице (Laboratoire
a.strophysique de l'Universite de Nice), у
Француској, дошао је до закључка да
је диск звезде изобличен у -елипсу чија
велик·а оса има 2,5 лучних милисекун
ди, док мала има 1,6 лучних милисе

кунди.

Иако су ови резултати крајље

невероватни, треба их узети са резер

вом јер је могуће да је стварна спљош

теност звезде већа (могуће је да је не
посматрамо под правим уг лом у односу

на осу ротације).

Sky fj Telescope,

септ.

2003.

Горан Павичuћ

CYGNUS

А - ЗВЕЗдА ИЛИ
:КВАЗАР?

Астрономи који користе сателитски

телескоп Хабл пронашЈЩ су иови ква
зар - не милијардама светлосних годи
на далек,

као што

су љегови

познати

рођаци, већ само пуких 600 милиона.
др Ен Кини из Научвог _института

(Мериленд, САд), је изјавиЛа: "Била

в. ч.

телескопски интерферометар (Vегу

СУдБИНА ХАБЛОВОГ
ТЕЛЕСIЮПА

Према:

за сателитски телескоп, у Балтимору

http://stardиst.jpl.nasa . gov

са Европске јужне опсерваторије .

Филип Раzу-ж

права поЈединаца или корпораЦИЈа! т~

ју никаквог у дела у космичким истра
живањима). На овај начин је створена

Према :

дошло се анализом података добијених

www. tennessean. сот
www. yи-oglasi. сот

ји други део космоса ван Земље) . У
уговору је пропуштено да се сп?мену

чки простор ван Земље (овај У':овор је

'1
'

анализа узорака.

До овог несвакидашњег резултата

Према. : www.Ьиylandontheтoon.coт
www.lиnareтbassy. сот
www.lиnarregistry.coт
www.lиnarrepиЬlic.coт
www.scifidiтensions . coт

је вероватно још далеко .. .

200 km од језгра ко

биће враћен на Земљу ради детаљних

-. ,

љу ди з~послених у

те својим најмилијима као рођенданске
поклоне, а божићна сезона је време к~
да продаја најбоље иде. Преостало Је
више од 1,1 милион плацева на Месецу
за продају, тако да ако и Ви ~елите да
купите један боље пожурите Јер . ће за.
коју годину бити распрода.то .

ле као и сателитску слику изr;-леда ва

потписало неколико држава КОЈе нема

30

Коначан одговор на ову загонетку

ла их у специјални контејнер и снимила
језгро комете . Контејнер са узорцима

купца из

НАСА. Људи често КУПУЈУ месечиш

Уз све ово

ко да је потписан други уговор, КОЈИ Је
забранио било коме да поседуЈе косми-

1 137 262

бинама .

мете Wild 2. Сонда. је прикупил~ узор
ке материјала из коме комете, смести

медицинске сестре, полицаЈЦИ, камион

добили бисте Т8.ПИЈУ на месечиште·, са
унесеним тачним

прошла је на око

п_овр

земаља света . Међу љима су два
бивша америчка председника, глумци
популарних SF серија, дец~, адвокати,

случаЈу месечиш

.)

исте

176

Да ли бисте можда желели да ку
пите парцелу на Месецу? Није м~ого
скупо - по цени од 23,10 евра по ЈУТ
РУ земље могли бисте да купите парце
лу на локацији Mare lmbrium или неш
то скупљи плац, по цени од 30,98 _е~;~ра
по јутру, у области Mare Ћa.nqu•Пlta
tis, као и на другим мест~а . (Јутро

та, је једнако 5754 164 m

парцеле

вијем податку има

МЕСЕЧЕВА АМБАСАдА

2

од цене

брзинама ротације на различитим ду

http://hst-jwst-transition.hq.
nasa.gov/hst-jwst/

другог јануара 2004 . године косми
чка. сонда Stardust (Звезда.на прашина) .

1000

шине на Месецу. Господин Хоуп Је у
редио да љегова Месечева амбасада на
врло озбиљан начин прилази проблему
распродаје Месечеве површине. Пуо
даја за сада иде врло добро. По наЈНО

НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ

нашем

унутар звезде постоје зоне са великим

КОМЕТА WILD 2: ПРВИ ПУТ
УЗОРЦИ СА ЛИЦА МЕСТА

просеч!lе парцеле

у нашој плодноЈ ВоЈВОдИНИ Је око

Милан Јеличиli

у

адреси.

Горан Пaвuчuli

И тако, Денис већ више од 20 годи
на продаје парцеле на Месецу и Мар
су, по веома р~умним ценама. Поређе

рава чешће да спроводи. . Владимиру
Друштво срдачво захваљуЈе.

земљишта,

кључујући и радове са скупа) могуће
је пронаћи на ниже наведеној интернет

одговор .

ских експедиција, које Друштво наме

сом шест пута већом од Сунчеве, ка

ква је Ахерна.р, спљошти тако много .
Могуће је да је стварна. брзина. рота
ције далеко већа (око 300 km/s) или да

Према:

треба~о да значи да је добио потврдан

Овај преносни телескоп ће добро
доћи у време популарних астроном

звезда. спектралне класе ВЗVе, са ма

·

сам ошамућена када сам схватила да
је пронађен квазар. То је било потпуно
изненађеље . " до овог открића сви по
знати квазари су постојали само у ра

ном универзуму . Др Кини је додала да

је необично што смо пронашли један у
нашој епохи .

Ово откриће ће дати астрономима
прву шаису да детаљно проучавају је

дан квазар, објекат који се приказује
као тачкица светлости (баш као звез

да) гледаи телескопом . Овај квазар е

митује стотине пута више енергије не
го цела једна галаксија са више од сто
милијарди звезда .

Постоје докази да се у квазарима

( скраћено од квази-стеларни радио и

звори) , који су пронађени у удаљеним
гапаксијама, налазе супермасивне цр
не рупе , које прождиру прашину, гас и
звезде из галаксија домаћина, произ

водећи енормне количине енергије приликом овог процеса. Осим овога, о ква

зарима се мало зна, што чини ово от-

криће тако значајним.
,
Кини је нагласила да је вероватно
више од случај ности то да је овај; ква

зар "уграђен" у Земљи најближј екс
тремно моћну радио-га.лаксију f. Cygnus А . Додала је да овај резу ат су
герише на то да квазари мог.

бити у

обичајени у радио-галаксиј
а и могу
објаснити љихове снажне адио-емиси

Спектрална анализа је показала да
је брзина ротације звезде 225 киломе

је .

тара у секунди у односу на правац ка

шансу за поближе проучаваље мисте
риозног "мотора" који стоји иза кваза-

нама .

Та · брзина није довољна да се

Иако ово откриће даје неочекивану

'
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ра, оно додаје и још мистерије на пра
ву природу ове "космичке електране".

Према:

www. achille1. пеt/,...jtalЬot/пews/
3c405.html
Филип Рагуж

МИЛИЈАРдЕ И МИЛИЈАРдЕ
ЗВЕЗДА
У идеалним посматрачким услови
ма голим оком можемо видети пар хи

љада звезда . Да ли сте се икада пита
ли колико укупно има звезда у космо

су?

Најновија процена, до које је до

шао међународни тим астронома, обе
лодањенаје у јулу месецу 2003. на ску
пштини Међународне астрономске уни
је, која је одржана у Аустралији . Од
говор на то питање је подразумевао да
се ради о изузетно великом броју, али
нешто овако велико ни астрономи нису
очекивали.

У васиони постоји 70 квинтилиона
звезда (70 000 000 000 000 000 000 000),
или, ако се држимо уобичајеног записа, 7 · 1022 •

Број до кога се дошло већи је од у
купног броја зрна песка на свим плажа
ма и

у свим

пустињама наше

планете .

Ауст~алијски астроном Сајмон Драј
вер (Simon Driver) је са тимом астро
нома анализирао податке добијене ве
пиким бројем телескопа током рада на
овом пројекту . Нарочита пажња је би
ла усмерена на одређивање сјаја гала
ксија које се налазе у нашој релатив
ној близини . Из одређеног сјаја неке
галаксије изводили су процену укупног
броја Звезда у њој . Када су имали те
податке екстраполирали су их на цело
купан видљиви универзум.

Ово откриће је сигурно добра вест
за све који верују да живот постоји још
негде у васиони.
" ... вероватно је да
многе од ових звезда имају планете и
неке од њих би могле имати неке обли

ке живота" , рекао је Сајмон, "у ства

' 1

'1'. ' '

ри, није питање да ли живот негде по
стоји, већ да ли ћемо икада ступити у
контакт са њим ... " . Сајмон верује даје
ова процена барем десет пута прециз
нија од било које претходне, али додаје
да је укупан број звезда далеко већи .

"Ово није укупан број звезда у универ
зуму, ово су звезде које су наши теле
скопи у стању да региструју . "

Према : Astroпoтy

Now,

септ.

2003.

Горан Павичиli

1
1

!
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Николај Кардашев у свом чувеном ра

МАЛО ПОЕЗИЈЕ

ду поделио цивилизације на оне које су

ограничене на своју планету , оне које
су господари свога звезданог система

и оне које су галактичког типа. Са о

ИОЋ ИАОРУЖАИА ЗВЕЗдАМА
- КОСМИЧКА ПОЕЗИЈА
ЛЕОИИдА МАРТИИОВА

вог становишта другачије се доживља

ва стих "И то је у човековој природи

-

беск~х дела им!!- друЈСчији смисао, по

што Је Земља не Јалова него са човеком

који стреми звездама .

Космичке висине су за Мартинова

страшне. "На страшиој висини обасја
ни спавају на Месецу вулкаии" . Такве
су и за Осипа Мандељштама, за кога је
звезда "На страшиој висини лутајућа
ватра". Људи Земљи дају смисао . Зе

смрти из његове заоставштине, тако да

његово богато дело и посмртно допи
сује свога творца .

Почетак и развој космичке ере Лео
вид Мартинов је дочекао у својим зре
пим годинама, али је човеков искорак
из колевке Земље према звездама осу
будио у њему једно ново, космичко, те
матско-мотивско
подручје
поетског
стварања . Човекови летови у космос
руских

песника,

У Мартиновљевој космичкој по ези
ји Игњатовић издваја мотив неба, као
најчешћи, који интегрише остале тема
тске преокупације . Наглашава да пес
ник ближе одређење неба даје како по
моћу позитивних критеријума - небо ,
тако и помоћу негативних - по.IОiебе
сје . За Мартинова небо је безгласно
пристаниште звезда и комета и није као
соба у којој владају хаос и пометња.

Песник позива: "Устани! ... Прени се" .
Небо као соба није небо . То је само
поднебесје .

Мартинов епика небо антропомор
фно . Његова васиона је врт у коме он

дочарава, како каже Игњатовић, "ра
скошии аркадијско-буколички космич
ки пејзаж" и "стадо облака са цветови
ма на роговима и кометама на репови

ма" . Пишући о стваралаштву Марти
нова, А . Урбан запа.Жа да он покушава
поетски да покаже како је свет једин
ствен

"пошто

су

траве,

звери

и

људи

сачињени од исте супстанце" . И ноћ
је песнику антропоморфно "наоружана

звездама" . "А ми на С"унцу изазивамо

буре . " Овај горди исказ може се дру
гачије схватити ако се има у виду да
је шездесетих година познати астроном

јуна

30.

1980.

Према казива

њу Агнес~ Ку'!-Г.идаш и Сергеја Запи

гин~, олуЈа КОЈа Је пратила погреб као
да Је показивала "да је чак и природа
негодовала, противила се да песник ле
~ испод земље, лишен могућности да
ЈОЈ узноси похвале" .
.

. У ов?ме броју Васионе с раЗлогом

'1

,;

-1

обЈављуЈемо три косми'IЈ(е песме Лео
инда Мартинова у изванредном препе
ву БраИЈСа Миљковића, који их је, као
прво песниково дело на српском језИЈСу

,ј

представио читалачкој публици далек~

'ј

НАПОМЕНА

~.,

1\

;

У свету јарбола, шрафова и брана

Та"о и 3е.мља својом .моliно.м те~о.м
Подиже валове сунчевих о"еана .
и

Мада није сасвим до"а30но

Ипа" не би требало да нас'чуди

Људи, слободни "о птице

Његово песНИЧЈСо срце престало је

доводе

Али "о .месец
Што се игра са .морем

НОЈ висини обасјани спавају на МесеЦу
~улкани а на Земљи сви кратери ври

да куца

ћи до наглог развоја такозване совјет
ске космичке поезије .

И ниједна небес"а 3веэда нe lie
Ни"ад више .моliи да проре"не
Нити 3л е дане нити дане cpelie.

Што су у3ро" свих сунчевих nега
У не"у РУ"У• боz.ме, сами људи.

ЈУ"·

стваралачки су се одразили на поетска

Заборављ ено је
Старо сујеверје

мља служи као ослонац њиховим кора

ци~а. Захваљујући човеку "На страш

тим ванземаљским пространствима по

промищљања

да утиче на све што је око њега" . У

овоме светлу, стих " И ја осећам дело
вање земље "на судбину сунца, ток не

Своју прву књигу песама Леонид
Николајевич Мартинов, рођен 9. ма
ја 1905. године у старом губернијском
граду Омску, публиковао је тек у три
десет и четвртој години живота, а . три
књиге су објављене после песникове

ИОЋ НАОРУЖАИА ЗВЕЗдАМА

1959.

Та с ви ти

·.
Земља и сва жива биliа dвде

Нису више само ништавне честице
У вечитоме "Р11Же1Ьу природе.
На нама

Утицај чудан испољава

И сам месец у "РУЖе'IЬу своме:

Кад у плими хуче мора nлава

Ми "ажемо: он је 1/3РО" том~!
А ми

На сунцу и3а3Uвамо буре,

Џиновс"е таласе попут брега.
И то је у -чове"овој природи Да утиче на све · што је о"о 'IЬега.

године .

Једно на друго

Ова"о или она"о,

Први је БраИЈСо Миљковић, чији су
превс;>ди делимично укључени у 8.Н'Ј;'о

логИЈУ модерне руске поезије (Бог да- ·

новић Пана, Николић · милица: ·

Модеl?на рус"а пое3Uја,

И ЈО oceliaм делова'/Ье ·3е.мљ.е

На судбину сунца,·

mo" небес"их дела!

196i ,

Нолит, Бео

град.), пре~евао Леонида Мартииова
на с.рпски Језик 1959. године .
Годи

не 19~5 . пр~певе Мартиновљеввх песа
ма обЈавио Је Лав Захаров у Летопису
Матице cpnc"e и у књизи Почета" е
ре. Године 1972. објављен ј~ у ИИШЈСом
часопису Градина избор из Мартииов
љевог поетског стваралаштва, · а

У~и-чу, доне"ле, сва небес"а те:11а .

1991 .

докторска дисертација Михаила Игња

товића Поети"а Леонида Мартинова.

МШ.ан С. ди.митријевиli

. КОРАК

Учи'IЬен је "ора". ·
Још ниј~ отш"риnала
Испод lјона погажена прашинд ·

А 3~мља је 3а то време nрелетела ·
Не Једну, десет .миља

Бе:Јброј ра3Нuх старих .мера пада,
Рус"их и "инеских врста и хвати -

Јер све то по30ди оста сада·

Не може се 3~Мља уна30д дd врати .

И не .можеш Је nрестиliи и побеliи, ·
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шљака

Земљу која ко ослонац слу:ж:и

АСТРОНОМСКЕ ЕФЕМЕРИдЕ ЗА

***

Не .мож;е ти у загрљај стати,

Било .молбом и.ли чак претећи
Свеједно је не .мо:ж:еш задр:ж:ати .
Ту земљу,
Земљу која кру:ж:и,
На којој шкрипи под .микровре.мено.м
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Фи.ме.л,

08. 02. 2003.

Почетак годишљих доба

ПОШТОВАЛИ ГОСПОДИНЕ
ЈЕЛИЧИЋУ,

Перихеп: 04 .01 . у 17h41, 9m

***

шем) пошто нису у саставу .мога руко

писа и доставио их К.л11_бу са пет при
мерака "ВАСИОНЕ". Из тога је прои

На страшној висини обасјани
Спавају на Месецу вулкани.

стек.ло да преведем ч.лана~е у својој це
лости, који превод lie бити на оz.лас

И на земљи спавају исто тако.

Леz.ли су људи; од z.лаве до пете
Б.лагошћу неком исnу11>ен је свако
Али на страни супротној планете,

Где сат у noнoli подне откуцава,
Под усијани.м сунце.м неба плава
Бруји дан у зноју и прашини.
И no.лyzy no.мaliи .мора неко,
.
Да би ветар дугог дана у даљини

ној табли Опсерваторије. Поврх тога,
Потпредседник .ми је поменуо брати.м
ље1Ье наших Клубова. Објаснио са.м .му
тешкоће те намере, онако како сте .ми
их Ви изнели .
И311зев тога, значајна грешка се на

ла31Ј у тексту на страни 138, поднас
лов "ПОДИЗАЉЕ ПЛАНЕТАРИЈУ
МА ", други пасус, .линије 1 и 2. Тре

По1Сf1љао из .мрака и опеко

ба да стоји:

Мене!
И прошла је неповратно присна
Секунда-ноli, топла и мирисна,-

·

.. . ~~:ороногр_аф

пречни~~:а

102

тт и На филтер за ИСТИ ИНСТРУ
МЕНАТ. ТЕЛЕСКОП Од 310 тт је о

премљен ..·. Мисли.м · да треба унети ту
исправку ·у с.ледеliе.м броју "ВА СИО НЕ"

Ко пепео дана сагорела.
Да! Спавају, најзад, .мртва тела.
Мастан nепео z.ласне урне крију,

јер као што се зна, филтер На се уnот

И у страшној висини обасјани
Спавају на .месецу ву.лкани,
А на земљи сви кратери врију!

да и.ма своју специфичну функцију.
.
Видим да је "ТАЛ-200К" о.могуliио

ЛЕОНИд МАРТИНОВ
пр_евео Бранко Миљковић,
"Летопис Матице српске", Нови Сад,
год. 135, децембар 1959, стр. 493

ИСПРАВКЕ

У "Васиони" бр.

5/2002,

у чланку

Душана Кол}'нџије "Осниваље, развој
и активност Групе за популарну астро

номију "Исток 47", из . француског ме
ста Фимел", поткрала се једна грешка,
на коју нам је указао аутор у свом пис
му упућеном Милану Јеличићу, секре

тару нашег Друштва.

Због занимљи

вог садржаја писмо објављујемо у це
пости.

Редакција

ребљава само на коронографу, об3Uро.м

врло успешну фотографију Месеца а

претпоставЈ!!il.м и других обје~~:ата . . У

верен са.м да 1ie Вам дати одличне ре
эу.лmате, а нарочито изван градс"е по
.луције.

Ми сада о~~:ончава.мо опрему теле
скоnа од 510 тт уреlјаје.м за аутома
тско тра:ж:е11>е, а потом lie.мo ~~:упити

.моторизован статав за короно·zраф.
Монтажа истоа . на тубус телес~~:опа
није увек једноставна. Питам се ~~:ада
lie.мo стати, iJa би с.мо се .nосветили
.мало и Астроно,.\Сији .
N.B. У при.лог11 фотографија опсер

ваторије "GAP EST 47" где се види бо

ље павиљон подиzнут 1995-е године, у
односу на првобитан од 1988-е.
За сада Вас све најлепше поздрав
љам у нади да lie.мo се оnет видети,
.мада је то сасви.м неизвесно за ову го
дину.
Колунуија Душан

Јесен:

Зима:

Положаји Земље на путаљи око Сунца

нак објављен у "ВАСИОНИ" . Превео
са.м предговор Редакције као и додатак
под
(који са.м ја требао да напи
НОЋ

ГОДИНУ

(UT):

Пропеће: 20.03. у 06h48, бm
Лето:
21.06. у 00h56, gm

био са.м пријатно изненађен, ~еао и о
стали чланови Друштва даје наш чла

Све само ради
С.ледећих
Корака!

2004.

Јован Скуљан
Кентерберијски универзитет, Крајстчерч, Нови Зеланд

Ефемеридска поправка износи

68' .

22.09. у 16h29, gm
21.12. у 12h41,5m

(UT):
Афел:

Сви тренуци у

SEV

дати су за посматрача

на Народној опсерваторији у Београду (.А= lh21, sm, '-Р= 44°50') .
Према препоруци Међународне астрономске уније (МАУ) , уместо појма ефе
.меридс"о време (ЕТ), уводи се дина.мичко време (DT), као време везано за ко
ординатни систем у коме се врши интеграција једначина кретаља тела Сунчевог

система. У систему везаном за центар маса Сунчевог система користи се барицен
трично (TDB), а у систему везаном за центар маса система Земља-Месец користи

се земаљско

(TDT)

динамичко време.

Разлика између времена

TDB

и

TDT

је

веома мапа и може се занемарити на нивоу тачиости ових ефемерида. Веза између

динамичког и светског времена
ефе.меридс"а поnравка.

(UT) дата је релацијом DT

= UT +~Т,

где је ~Т

У наше време ефе:иеридска поправка је релативно мапа

(реда 1m), тако да сви утабличени подаци за
товремено одговарају и тренутку oh UT.

oh

TDT у овим ефемеридама ис

Основни подаци о овогодишњим по:ирачељима:

1.

Делимично помрачење Сунца,
Горе.

19.

априла.

Није видљиво из Србије и llpнe

2. Потпуно помрачеље Месеца, 4. маја. 1 контакт - i8h48m12', ii I<онтакт 19h52moo• , максимум- 20hзomo6', 111 I<онтакт- 21hogm18' , IV контакт 22h12m06', све по UT.
З . Делимично помрачеље Сунца,

14. октобра. Из Србије и llpнe Горе видљив
крај помрачеља, у 05h04m12' UT.
4. Потпуно помрачеЉе Месеца, 28 . октобра. 1 контакт - 01 h14ml8', 11 контакт
- 02h23m24•, максимум - OЗh04moo•, 111 контакт - 03h44m36', IV контакт 04h53m42', све по UT .
У рубрици Календар дати су, за сваки датум у години:

дан у недељи (Д),

јулијански дан (Јд), који почиље у 12h, и звездано време у Гриничу (So) у

oh

UT.

У рубрици Фазе, nеригеј и апогеј Месеца дати су тренуци (UT) за след~ће појаве
(Р) : млад месец (8), прва четврт(()), пун месец (0), последЉа четврт (<1), перигеј
(п) и апогеј (А).
Рубрика Сунце даје, за сваки четврти дан, тренутак горље кулминације (Т) ,
излаз и запаз, ректасцензију (а), деклинацију (о), позициони угао осе ротације
(Р), хепиографске координате центра диска (В 0 , L0 ), угповни полупречник диска .
(р) и геоцентрично растојаље (~).

У рубрици Месец дате су, за сваки дан у години, екваторске координате (а, о),

као и тренуци излаза и залаэа.

·

Рубрика Планете даје ефемериде великих планета (Меркур, Венера, Марс ,
Јупитер, Сатурн , Уран и Нептун). Утабличени су: тренутак горље кулминације

(Т) , екваторсi<е координате (а, о), даљине од Земље и Сунца (~z,~0), угаони
полупречиик (р) и визуелиа привидна величина (m.,) .
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ПЛАНЕТСКЕ КОНФИГУРАЦИЈЕ И ПОЈАВЕ У
јануар

меј

d
04
06
07
12
15
17
20
23
24
28

02
05
10
12
14
16
17
18
21
22
22
24
27

h
15
14

Јупитер у застају
Меркур у застоју

ОО Свтури у Ј<онјунющји са Месецом

11
01
10
03
21
16
03

5S
Јупитер у J<o!Qyiii<IЏijи св Месецом 3S
Венерв у Ј<онјуНЈ<ЦИји са У раном 0 19S
Мер1<ур у нвјвеhој елонrац!Qи 24W
Меркур у Ј<онјуНЈ<Цији са Месецом 5N
У ран у Ј<онјуНЈ<ЦИји св Месецом 4N
Венерв у Ј<онјуНЈ<Цији са Месецом 4N
Марс у Ј<о!Qую<ЦЈiји св Месецом 3N

08
13
22
12
21
23
15

2004. (,цато у UT)

Венера у ма~<симуму сјаја

Јупитер у застају

09
04
14
09
01
02
19
02

5N
4N
највећој елонrвцији 26W
Ј<онјуНЈ<Цији са Месецом 3S

Меркур у
Меркур у

Нептун у застају

Окултација Венере
Марс у конјуНЈ<Цијв са Месецом

3S
5S
Сатурном 1,6N
са Месецом 4S

Св тури у Ј<оцјуНЈ<Цији · са Месецом
Марс у Ј<оцјуНЈ<Цији са
Јупитер у Ј<ОЈQуНЈ<ЦИјИ

Нептун у J<oнjyiii<IЏijи са Сунцем

Свтури у Ј<онјуНЈ<Цији са Месецом

4S
3S
Меркур у Ј<ОнјуНЈ<ЦИји св Нептуном 2S
Нептун у Ј<онјую<ЦЈiји св Месецом 5N
Јупитер у Ј<онјующији св Месецом

У ран у Ј<онјуНЈ<Цији св Сунцем

Веиерв у Ј<о!Qую<ЦЈiји св Месецом
Марс у Ј<онјуНЈ<ЦИји св Месецом

3N
0,9N

март

01 10 Свтурн у Ј<о!QуНЈ<ЦИјв са М.есецом 5S
04 02 Меркур у rорљој J<OJQyJIJ<ЦJijв
04 05 Јупитер у опозицији ·
06 16 Јупитер у Ј<о!QуНЈ<Цији св Месецом 3S
07 1 Б Сатури у застају
17 09 Нептун у Ј<о!QунЈ<ЦИји св Месецом 5N
18 20 У ран у Ј<онјуНЈ<Цији св Месецом 4N
~2 05 Меркур у Ј<о!QуНЈ<Цији са Месецом 4N
24 21 Венерв у Ј<Оијую<ЦЈiји св Месецом 2N
26 ОО Марс у Ј<ОЈQуНЈ<ЦИји са Месецом 0,8S
28 19 Свтурн у J<o!Qyiii<IЏijи са Месецом 5S
29 12 Меркур у највеhој елонrацији 19Е
29 17 Веиера у највеЬој елонrаццји 46Е

03
04
08
09
10
· 11
12
14
18
19
21
30

Уран у опозицији
Нептун у Ј<онјуНЈ<Цији са Месецом

У ран у Ј<онјункцији са Месецом

6N
4N

сеnтембар

01 01 Венера у ноијую<ЦЈiји са Сатурном 1 19S
01 18 Меркур у застају
09 14 Меркур у нвјвећој елонrацијв 18W
09 22 Сатурн у Ј<онјуНЈ<ЦИји са Месецом 6S
10 16 Венера у Ј<онјую<ЦЈiји са Месецом 7S
13 01 Меркур у нонјункцији са Месецом 4S
15 13 Марс у Ј<онјуНЈ<ЦИји са Сунцем
22 ОО Јупнтер у Ј<онјуНЈ<ЦНји са Сунцем
24 15 Нептун у Ј<о~уНЈ<ЦИји са Месецом 5N
26 03 Урав у Ј<О!QуНЈ<ЦИји са Месецом 4N

07 06

Нептун у Ј<онјуНЈ<ЦИји са Месецом

08 09

5N

ВЕНЕ Р А У ТРАНЗИТУ

01
05
07
10
10
10
15
16
20
28
29
29

08 19 Уран у Ј<онјуНЈ<Цији са Месецом 4N
11 ОО Ур&н у застоју
18 21 Mepl<yp у горљој Ј<оиј)'НЈ<Цнји
. 19 07 Сатурн у Ј<о!QуНЈ<ЦИји св Месецом 5S
20 09 Марс у Ј<ОЈQуНЈ<Цији св Месецом 4S .
23 23 Јупитер у Ј<ОЈQуНЈ<ЦИји са Месецом 3S
29 14 Веиера у застају

октобар

05
07
10
12
21
23
24

19
10
19
19
21
08
10

20 Сатурн у Ј<онјующији са Месецом 5S
21 Венера у Ј<о!Qую<ЦЈiји св Јупвтером 0 ,6N
11 Сатурн у застоју
16 :Јупитер у Ј<онјуНЈ<Цији св Месецом 1S
02 Венерв у Ј<онјункцији св Месецом 0,2N
04 Марс у Ј<оцјункцији са Месецом 0 15N
02 Уран у застају
03 Меркур у Ј<онјуНЈ<Цији са Месецом 0,9N
03 Нептун у Ј<онјуНЈ<ЦИји са Месецом 5N
13 Урав у Ј<оијую<ЦЈiји са Месецом 4N
01 Меркур у највеhој елонrаццји 22Е
13 Меркур у застају

децембар

јуни

Меркур у горљој Ј<онјуНЈ<Цији
Сатурн у Jco!Qyiii<ЦIIjи са Месецом

6S
4S
Јупитер у ноцјуНЈ<ЦИјИ са Месецом 1 16S
Нептун у Ј<о!Qункцији са Месецом 5N
У ран у Ј<онјуНЈ<ЦИјв са Месецом 4N
Венера у нонјую<ЦЈiји са Месецом

Нептун у застају

02
07
11

Сатурн у ноијующијв са Месецом

5S
1,3N
Јупитер у Ј<ОијуЈIЈ<ЦЈiји са Месецом 0 13S
ОО Марс у Ј<Онјунщији са Месецом 2N
05 Венера у Ј<оиј)'НI<ЦIIји са Месецом 4N
08 Меркур у дољој ноијуИЈ<Цији
11 Нептун у Ј<оиј)'НI<ЦIIјв са Месецом 6N
21 Уран у нонј)'НI<ЦIIји са Месецом 4N
07 Меркур у застају
06 Сатурн у Ј<о!QуНЈ<ЦНји са Месецом 5S
05 Меркур у J<Oнjyiii<IЏijи са Венером 1,2N
21 МерЈ<ур у највеhој еnонrаццји 22W
Венера у Ј<ОнјуНЈ<ЦИји са Марсом

јупи

04 15 Нептун у Ј<онјуНIЩИјИ са Месецом 5N
06 03 У ран у Ј<онјункцији са Месецом 4N
08 17 Сатурн у коцјуШщији св Сунцем
10 23 Меркур у Ј<онј~нщији са Марсом 0,2N
14 ОО Веиера у Ј<онјуНЈ<Цнји са Месецом 8S
15 01 Венера у маЈ<симуму сјаја
19 02 Марс у Ј<ОНјуНЈ<Цији са Месецом 4S
19 15 Мер1<ур у Ј<оијую<ЦЈiји са Месецом 5S
21 13 Јупитер у Ј<онјуНЈ<ЦИји са Месецом 3S
27 03 Меркур у највеhој елонгаццји 27Е

anpи.n

02 19 Јупитер у Ј<оијуНЈ<Цији са Месецом 3S
06 _21 Меркур у застају
1З 16 Нептун у Ј<онјуНЈ<ЦИји са Месецом 5N
1~ 04 Уран у Ј<онјуНЈ<ЦИји са Месецом 4N
1'f 01 Меркур у дољој Ј<Онјующији
2~ 10 Венера у Ј<онјуНЈ<ЦИји са Месецом 1,5N
2~ 21 Марс у J<oнjyiii<ЦIIjи са Месецом 2S
25 06 Сатурн у Ј<онјуНЈ<ЦИји са Месецом 5S
2~ 10 Меркур у застају
30 02 Јупитер у Ј<о!QуНЈ<ЦИјв са Месецом 4S

новембар

3S

Мер1<ур у дољој Ј<оијующији

Уран у Ј<о!Qующији са Месецом

фебруар

02
03
08
15
19
22
23
26

Јупитер у Ј<оцјуНЈ<ЦИјИ св Месецом

18 05
23 21
27 19
28 09
29 20

Нептун у Ј<онјуНЈ<Цији са Месецом

ОО Венера у застају

12
16
18
23
12
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ФАЗЕ, ПЕРИГЕЈ И АПОГЕЈ МЕСЕЦА 2004.

1

ld mlь m/PIId m/ь m/PIId mјь mjP/Id m/ь m/PIId mјь m/PIId m/ь m/Pj
03.01 .
07.01.
15.01.
19.01.
21.01.
29.01.
31.01 .

20
15
04
19
21
06
13

17 А 06.03. 23 14 о 04.05.
40 о 12.03. 03 53 п 06.05.
45 () 13.03. 21 01 () 11.05.
25 п 20.03. 22 41
19.05.
27.03. 07 01 А 21.05.
05
03 () 28.03. 23 48 () 27.05.
59 А

06.02.
13.02 .
16.02.
20.02.
28.02.
28.02.

08
13
07
09
03
10

47 о
39 ()
42 п
18
24 ()
44 А

•

•

август

01 ОО
02 12
06 03
09 05
11 23
13 09
17 03
17 19

Нептун у J<oнjyiii<ЦIIjи са Месецом
Уран у Ј<онјункцији са Месецом

5N
4N

Нептун у опозицији

Меркур у застају
Венерв у Ј<оцјункцији са Месецом

8S
Сатурн у Ј<онјуНЈ<ЦИјИ са Месецом 6S
Меркур у Ј<онјунЈ<ЦНји са Мврсом 6S
Венера у нвјвеhој елонrвцији 46W

1

•

05.04.
08.04.
12.04.
19.04.
24.04.
27.04.

20 33 о 01 .07. 22 57 п
04 32 п 02.07. 1109 о
1104 () 09.07. 07 34 ()
14.07. 2108 А
04 52
12 оо А 17.07. 11 24
07 57 () 26.07. 03 37 ()
30.07. 06 21 п
31.07. 18 06 о

•

1103 о 03.06. 04 19 о
02 25 п 03.06. 13 12 п
03 46 () 09.06. 20 02 ()
17.06. 16 01 А
13 21
17.06. 20 27
оо 25 А
17 :fl () 25.06. 19 08 ()

•

•

07.08.
11 .08.
16.08.
23.08.
27.08.
30.08.

22
09
01
10
05
02

•

06.09.
08.09.
14.09.
21.09.
22.09.
28.09.

15
02
14
15
20
13

10 () 02.11. 18 08 А
41 А 05.11 . 05 53 ()
29
12. 11. 14 27
53 () 14.11. 13 54 п
58 п 19.11 . 05 50 ()
09 о 26.11. 20 07 о
30.11. 11 24 А

01 ()
33 А
24
12 ()
38 п
22 о

05.10.
06.10.
14.10.
17.10.
20.10.
28.10.

22
10
02
23
21
03

10 А 06.12. оо
12 () 12.12. 01
48
12.12. 21
53 п 18. 12. 16
58 () 26.12. 15
07 о 27. 12. 19

•

•
•

•

53 ()
29
27 п
40 ()
06 о
15 А

•
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КАЛЕНдАР
Датум

d m

дан
д

01.01. ЧЕТ
02.01 . ПЕТ
03 .01. СУВ
04 .01 . Н Ед
05.01 . п он
06.01 . УТО
07.01 . СРЕ
08.01. ЧЕТ
09.01 . ПЕТ
10.01. СУВ
11 .01 . Н Ед
12.01. п он
13.01 . УТО
14.01 : СРЕ
15.01. ЧЕТ
16.01. ПЕТ
17.01. СУВ
18.01. Н Ед
19.01 . п он
20.01 . УТО
21.01.
22.01.
23 .01 .
24.01.
25 .01 .
26.01.
27.01 .
28.01 .
29.01 .
30.01.
31.01.

СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУВ
Н Ед
по н
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУВ

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.
29.02 .

НЕД

п он
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУВ
Н Ед
п он
УТО
СРЕ
. ЧЕТ
ПЕТ
СУВ
Н Ед
п он
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ

СУВ
Н Ед
по н
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУВ
НЕД

s.

ЈД

24 ...
53006
53007
53008
53009
53010
53011
53012
53013
53014
53015
53016
53017
53018
53019
53020
53021
53022
53023
53024
53025
53026
53027
53028
53029
53030
53031
53032
53033
53034
53035
53036

КАЛЕНдАР

2004.

Датум

h m s

d m

д

01 .03. п он
02 .03. УТО
03.03. СРЕ
04.03. ЧЕТ
05.03. ПЕТ
06.03. СУВ
07.03. Н Ед
08.03. п он
09.03. УТО
10.03. СРЕ
07 19 25
11.03. ЧЕТ
07 23 22
12.03. ПЕТ
07 27 18 13.03. СУВ
07 31 15 14.03. Н Ед
07 35 · 11 . 15.03. п он
07 39 08 16.03. УТО
17.03. СРЕ
07 43 05
07 47 01
18.03. ЧЕТ
07 50 58 19.03. ПЕТ
07 54 54 20.03. .СУВ
21.03. Н Ед
07 58 51
08 02 47 22.03. п он
08 06 44
23.03. УТО
08 10 40 24.03. СРЕ
08 14 37 25.03. ЧЕТ
08 18 34 26.03. ПЕТ
08 22 30 27.03. СУВ
08 26 27 28.03. НЕД
08 30 23 29.03. по н
08 34 20 30.03. УТО
08 38 16 31.03. СРЕ
06
06
06
06
06
06
07
07
07
07

40
43
47
51
55
59
03
07
11
15

Датум

дан

h m s

d m

д

53066
53067
53068
53069
53070
53071
53072
53073
53074
53075

10 36
10 40
10 44
10 48
10' 52
10 56
11 оо
11 04
11 08
11 12

33
30
26
23
19
16
12
09
05
02

01.05. СУВ
02 .05. Н Ед
03.05. п он
04.05. УТО
05.05. СРЕ
06.05. ЧЕТ
07.05. ПЕТ
08 .05. СУВ
09.05. Н Ед
10.05. п он

53076
53077
53078
53079
53080
53081
53082
53083
53084
53085

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

15
19
23
27
31
35
39
43
47
51

59
55
52
48
45
41
38
34
31
28

53086
53087
53088
53089
53090
53091
53092
53093
53094
53095
53096
53097
53098
53099
53100
53101
53102
53103
53104
53105
53106
53107
53108
53109
53110
53t'11
53112
53113
53114
53115
53116
53117
53118
53119
53120
53121
53122
53123
53124
53125
53126

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

55 24
59 21
03 17
07 14
11 10
15 07
19 03
23 оо
26 57
30 53
34 50
38 46
42 43
46 39
50 36
54 32
58 29
02 26
06 22
10 19
14 15
18 12
22 08
26 05
30 01
33 58
37 55
41 51
45 48
49 44
53 41
57 37
01 34
05 30
09 27
13 24
17 20
21 17
25 13
29 10
33 06

24 ...

оо

56
53
49
46
42
39
36
32
29

53037 08 42 13 01.04. ЧЕТ
53038 08 46 09 02.04. ПЕТ
53039 08 50 06 03.04. СУВ
53040 08 54 03 04.04 . НЕД
53041 08 57 59 05.04 . п он
53042 09 01 56· 06.04. УТО
53043 - 09 05 52 07.04. СРЕ 53044 09 09 49 -08.04. ЧЕТ
53045 09 13 45 09.04. ПЕТ
10.04. СУВ
53046 09 17 42
5304'7 . Q9 21 38
11.04. НЕД
53048 09 25 35
12.04. по н
53049 09 29 32
13.04. УТО
53050 09. 33 28
14.04. СРЕ
53051 09 37 25
15.04 . ЧЕТ
53052 09 41 21
16.04. ПЕТ
53053 09 45 18 17.04. СУВ
53054 09 49 14
18.04. Н Ед
53055 09 53 11
19.04. п он
53056 09 57 07 20.04. УТО
53057 10 01 04 21.04. СРЕ
53058 10 05 01
22.04. ЧЕТ
53059 10 08 57 23.04. ПЕТ
53060 10 12 54
24.04. СУВ
53061 10 16 50 25.04. НЕД
53062 10 20 47 26.04. п он
53063 10 24 43 27.04. УТО
53064 10 28 40 28.04. СРЕ
53065 10 32 36 29.04. ЧЕТ
30.04. ПЕТ

s.

ЈД

дан

"

КАЛЕНдАР

2004.

2004.

s.

Јд

24 ...

h m

11.05. УТО
12.05. СРЕ
13.05. ЧЕТ
14.05. ПЕТ
15.05. СУВ
16.05. Н Ед
17.05. п он
18.05. УТО
19.05. СРЕ
20.05. ЧЕТ

53132
53133
53134
53135
53136
53137
53138
53139
53140
53141
53142
53143
53144
53145
53146

04
08
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
51

03
59
56
53
49
46
42
39
35
32
28
25
22
18
15
11
08
04
01
57

21.05. ПЕТ
22 .05. СУВ
23.05. Н Ед
24 .05. по н
25 .05. УТО
26.05. СРЕ
27.05. ЧЕТ
28.05. ПЕТ
29.05. СУВ
30.05. Н Ед
31 .05: п он

53147
53148
53149
53150
53151
53152
53153
53154
53155
53156
53157

15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16

55
59
03
07
11
15
19
23
27
31
35

54
51
47
44
40
37
33
30
26
23
20

УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
. СУВ
· нЕд

п он
УТО
СРЕ
ЧЕТ

ПЕТ
СУВ
Н Ед
п он
УТО
СРЕ
ЧЕТ

ПЕТ

СУВ
Н Ед
п он
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУВ
НЕД
п он
УТО
СРЕ

53Ј.31

53158
53159
53160
53161
53162
53163
53164
53165
53166
53167
53168
53169 .
53170
53171
53172
53173
53174
53175
53176
53177
53178
53179
53180
53181
53182
53183
53184
53185
53186
53187

37
40
44
48
52
56

s

14
14
14
14
14
14
15
15
· 15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

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.

53127
53128
53129
53130

КАЛЕНдАР

оо

16 39 16
16 43 13
16 47 09
16 51 06
16 55 02
16 58 59
·17 02 55
17 06 52
17 10 49
17 14 45
17 18 42
17 22 38
17 26 35
17 30 31
17 34 28
17 38 24
17 42 21
17 46 18
17 50 14
17 54 11
17 58 07
18 02 04
18 06 оо
18 09 57
18 13 53
18 17 50
18 21 47
18 25 43
18 29 40
18 33 36

1

'.ј

1

1

·1

.1

Датум

дан

d m

д

01.07. ЧЕТ
02.07. ПЕТ '
03.07. СУВ
04.07. НЕД
05.07. по н
06.07. УТО
07.07. СРЕ
08.07. ЧЕТ
09.07. ПЕТ
10.07. СУВ
11 .07. Н Ед
12.07. п он
13.07. УТО
14.07. СРЕ
15.07. ЧЕТ
16.07. ПЕТ
17.07. СУВ
18.07. НЕД
19.07. п он
20.07. УТО ·
21 .07. СРЕ
22.07. ЧЕТ
23.07. ПЕТ
24.07. СУВ
25 .07. НЕД
26.07. по н
27.07. УТО
28.07. СРЕ
29.07. ЧЕТ
30.07. ПЕТ
31.07. СУВ
01.08. НЕД
02.08. п он
03.08. УТО
04.08. СРЕ
05 .08. ЧЕТ
06.08. ПЕТ
07.08. СУВ
08.08. Н Ед
09.08. по н
10.08'. УТО
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.

СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУВ
Н Ед
п он
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУВ
Н Ед

по н
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУВ
НЕД

п он
УТО

КАЛЕНдАР

2004.

s.

ЈД

Датум
т

Дан

22
22
22
22
22
23
23
23
23
23

41
45
49
53
57
01
05
09
13
17

59
56
52
49
45
42
39
35
32
28

СУВ
НЕД
п он
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУВ
НЕД
по н

53250
53251
53252
53253
53254
53255
53256
53257
53258
53259
53260
53261
53262
53263
53264
53265
53266
53267
53268
53269

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

21
25
29
33
37
41
45
49
52
56

25
21
18
14
11
08
04
01
57
54

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 .

УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУВ
Н Ед
п он
УТО
СРЕ
ЧЕТ

53270
53271
53272
53273
53274
53275
53276
53277
53278
53279

оо оо
оо 04
оо 08
оо 12
оо 16
оо 20

50
47
43
40
37
33
30
26
23
19

21 .11 .
22.11.
23.11 .
24.11.
25 .11.
26.11.
27.11.
28.11 .
29.11.
30.11.

ПЕТ
СУВ
Н Ед
п он
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУВ
НЕД

53280
53281
53282
53283
53284
53285
53286
53287
53288
53289
53290
53291
53292
53293
53294
53295
53296
53297
53298
53299
53300
53301
53302
53303
53304
53305
53306
53307
53308
53309
53310

оо
оо
оо
оо
оо
оо

СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ

53198
53199
53200
53201
53202
53203
53204
53205
53206
53207
53208
53209
53210
53211
53212
53213
53214
53215
53216
53217
53218
53219
53220
53221
53222
53223
53224
53225
53226
53227
53228
53229
53230
53231
53232
53233
53234
53235
53236
53237
53238
53239
53240
53241
53242
53243
53:144
53245
53246
53247
53248
53249

19
20
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
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

56 24
20
04 17
0814
12 10
16 07
20 03
24 оо
27 56
31 53
35 49
39 46
43 43
47 39
51 36
55 32
59 29
03 25
07 22
11 18
15 15
19 12
23 08
27 05
31 01
34 58
38 54
42 51
46 47
50 44
54 41
58 37
02 34
06 30
10 27
14 23
18 20
22 16
26 13
30 10
34 06
38 03

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.
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.
:14.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29. 10.
30.10.
31.10.

т

s

33
29
26
22
19
16
ОЈ 12
05 09
09 05
13 02
16 58
20 55
24 51
28 48
32 45
36 41
40' 38
44 34
48 31
52 27
оо

d

т

18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

37
41
45
49
53
57

Датум

So

h

d

53188
53189
53190
53191
53192
53193
53194
53195
53196
53197

ЈД

24 ...

д

h m s

24 ...

КАЛЕНдАР

2004.

СУВ
НЕД
по н
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ

п он
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУВ
НЕД
п он
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУВ
НЕД
п он
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ .
СУВ
Н Ед

оо
оо
оо
оо

24
28
32
36

4016
44 12
48 09
52 06
56 02
59 59
01 03 55
01 07 52
01 11 48
01 15 45
01 19 41
01 23 38
01 27 34
01 31 31
01 35 28
01 39 24
01 '43 21
01 47 17
01 51 14
01 55 10
01 59 07
02 03 03
02 07 оо
02 10 57
02 14 53
02 18 50
02 22 46
02 26 43
02 30 39
02 34 36
02 38 32

2004.

s.

Дан

ЈД

д

24 ...

h

т

8

по н
УТО
СРЕ

53311
53312
53313
53314
53315
53316
53317
53318
53319
53320

02
02
02
02
02
03
03
03
03
03

42
46
50
54
58
02
06
10
14
17

29
26
22
19
15
12
08
05
01
58

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

21
25
29
33
37
41
45
49
53
57

55
51
48
44
41
37
34
30
27
24

НЕД
по н
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУВ
НЕД
по н
УТО

53321
53322
53323
53324
53325
53326
53327
53328
53329
53330
53331
53332
53333
53334
53335
53336
53337
53338
53339
53340

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

01
05
09
13
17
21
24
28
32
36

20
17
13
10
06
03
59
56
53
49

53341
53342
53343
53344
53345
53346
53347
53348
53349
53350
53351
53352
53353
53354
53355
53356
53357
53358
53359
53360
53361
53362
53363
53364
53365
53366
53367
53368
53369
53370
53371

04
04
04
04
04
05
05
05
05
05

40
44
48
52
56

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

20
24
28
32
35
39
43
47
51
55
59
03
07
11
15
19
23
27
31
35
39

ЧЕТ
ПЕТ
СУВ
НЕД
по н
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУВ
НЕД
по н
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУВ

01.12. СРЕ
02.12. ЧЕТ
03.12. ПЕТ
04 .12. СУВ
05 .12. НЕД
06.12. по н
07.12. УТО
08.12. СРЕ
09.12. ЧЕТ
10.1:1. ПЕТ
11.12. СУВ
12.12. НЕД
13.12. п он
14.12. УТО
15. 1:1. СРЕ
16. 12. ЧЕТ
17.12. ПЕТ
18.12. СУВ
19.12. НЕД
20.12. по н
21.12. УТО
22.12. СРЕ
23.12. ЧЕТ
24.1:1. ПЕТ
25.12. СУВ
26.12. Н Ед
27.12. по н
28.12. УТО
29.12. СРЕ
30.12. ЧЕТ
31.12. ПЕТ

46
42
39
35
32
оо 28
04 25
08 22
12 18
16 15
11
08
04
01
57
54
51
47
44
40
37
33
30
26
23
20
16
13
09
06
02
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СУНЦЕ2004.

Датум Т
d

1~

[

1

ј_

т

СУНЦЕ ' 2004.

oh TDT

SEV

1 Иэл. 1

m Tьmlьml

З&ЈЈ.

&

а

Ь

m

ь

18
19
19
19

m

о

1

1
1

р
о

1 Во
1

о

r Lo

т

о

1
1

р

1

/1

1 6.
1 А.Ј.

- 23 04
-22 42
-2213
-2137
-20 55
-2006
-1911
-18 10

2.4
0.4
-1 .5
- 3.4
-5.3
-7.1
- 8.9
-10.7

-3.0
-3.4
-3.9
-4.3
-4.7
-5.1
- 5.4
-5.8

164.6
111.9
59.3
6.6
313.9
261 .2
208.6
155.9

16
16
16
16
16
16
16
16

17
18
17
17
17
17
16
16

0.983
0.983
0.983
0.983
0.984
0.984
0.984
0.985

59.7
15.9
31.9
47.7
03.2
18.6
33.8

-17
-15
-14
- 13
-11
-10

-о9о3

- 12.3
-13.9
-15.4
- 16.8
-18.2
-19.4
-20.6

-6.1
-6.3
-6.6
-6.8
-6.9
-7. 1
-7.2

103.2
50.6
357.9
305.2
252.6
199.9
147.2

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

48.9
03.8
18.6
33.4
48.0
02.6
17.2
31.7

-о7 32
-06 оо
-Q4 27
-Q2 53
-D118
OQ 17
oi 52
03 26

-21.6
-22.6
-23.4
-24.2
-24.8
-25.3
-25.7
-26.0

-7.2
-7.2
-7.2
-7.2
-7.1 "
-7.0
-6.9
- 6.7

94.5
41.8
349.1
296.4
243.7
191.0
138.2
85.5

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
0.998

46.3
0100.9
01 15.6
01 30.3
01 45 . 1
02 00.1
. 02 15.1
02 30.3

04 58
06 30
0800
09 27
10 52
12 14
13 33
14 49

-26.2
-26.3
-26.2
-26.1
-25;8
-25.4
-24.9
-24.3

-6.5
-6.2
-6.0
-5.7

16
16
15
15
15
15
15
15

02

-5.0
-4.6
-4.2

32.7
339.9
287.1
234.3
181.5
128.7
75.8
23.0

59
1\8
57
56
55
54

1.000
1.001
1.002
1.003
1.004 .
1.005
1.006
1.007

01 .01.
05.01.
09.01.
13.01 .
17.01 .
21 .01 .
26.01 .
29.01 .

11
11
11
11
11
11
11
11

41
43
45
47
48
49
50
51

07
07
07
07
07
07
07
07

16
16
15
14
12
09
06
02

16
16
16
16
16
16
16
16

07
11
15
20
25
30
36
41

43.0
00.7
18.2
35.6
~9 52.8
20 09.8
20 26.7
20 43.3

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
53
47
42
35
29
22

16
16
16
17
17
17
17

47
52
58
04
10
15
21

. 20
21
21
21
22
22
22

04
53
38
19
56
31

01 .03.
05.03.
09.03.
13.03.
17.03.
21 .03.
25.03.
29.03.

11 50
11 50
1149
11 48
11 46
11 45
11 44
11 43

06
06
06
05
05
05
05
05

16
09
01
54
47
39
32
24

17 26
17 31
17 37
17 42
17 47
17 52
17 57
18·02

22
23
23
23
23

02.04.
06.04.
•10.04.
14.04.
18.04 • .
22.04.
26.04.
30.04.

11
11
11
11
11
11
11
11

42
41
39
38
37
37
36
35

05
05
05
04
04
04
04
04

17
10
02
55
48
42
35
29

18
18
18
18
18
18
18
18

оо

04.05.
08.05.
12.05.
16.05.
20.05.
24.05.
28.06.

11
11
11
11
11
11
11

35
35
35
35
35
35
35

04
04
04
04
04
04
03

23
18
13
08
04
01
58

18 47
18 52
18 57
19 01
19 06
19 10
19 14

02
03
03
03
03
04
04

45.6
01 .1
16.7
32.5
48.4
04.5
20.7

16 оо
17 07
18 10
19 08
20 оо
20 47
21 29

-23.5
-22.7
-21.7
-20.6
-19.4
-18.1
-16.8

-3.8
-3.4
-3.0
-2.5
-2.1
-1.6
-1.1

330.1
277.2
224.3
171.4
118.5
65.6
12.7

15
15
15
15
15
15
15

53
52
51
51
50
49
48

1.008
1.009
1.010
1.011
1.012
1.013
1.013

Q1 .06.
q5.06.
Q9.06.
13.06.
1'7.06.
2}.06.
25.06.
29,.06.

11 36
11 37
11 37
1138
11 39
11 40
11 41
11 42

03
03
03
03
03
03
03
03

55
53
52
52
52
52
53
55

19
19
19
19
19
19
19
19

04
04
05
05
05
05
06
06

37.0
53.5
10.0
26.6
43.2
59.8
16.5
33.1

22
22
22
23
23
23
23
23

-15.3
-13.8
-12.2
-10.6
-8.8
-7.0
-5.3
-3.5

-0.6

319.7
266.8
213.9
160.9
108.0
55.0
2.1
309. 1

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

07
12
17
22
27
32
37
42

17
20
23
26
27
28
28
28

оо
оо
оо

04
34
57
13
23
26
23
13

~5 . 3

-о.1

0.3
0.8
1.3
1.8
2.2
2.7

оо

oh TDT

SEV

1 т Т Иэл. 1
m 1Ь m1Ь m1

Датум
d

·'

i

03.07.
07.07.
11 .07.
15 .07.
19.07.
23.07.
27.07.
31 .07.

11
11
11
11
11
11
11
11

42
43
44
44
44
45
45
45

03
04
04
04
04
04
04
04

04 .08.
08.08.
12.08.
16.08.
20.08.
24.08.
28.08.

11
11
11
11
11
11
11

44
44
43
42
41
40
39

01 .09.
05.09.
09.09.
13.09.
17.09.
21.09.
25.09.
29.09.

57

З&ЈЈ .
Ь

m

а

ь

m

1
1

&
о

1
1

т

р
о

1

1

Во
о

1 Lo

1

о

1
1

р

1

/1

1 6.
1 А.Ј.

03
07
10
14
19
23

19 27
19 26
19 24
19 21
19 18
19 14
19 10
19 05

06 49.6
07 06.1
07 22.4
07 38.7
07 54.8
08 10.7
08 26.5
08 42.2

22 57
22 34
22 05
2130
20 49
20 03
19 11
1814

-1.6
0.2
2.0
3.8
5.5
7.2
8.9
10.5

3.1
3.6
4.0
4.4
4.7
5.1
5.4
5.7

256.2
203.2
150.3
97.4
44.4
351.5
298.6
245.7

15
15
15
15
15
15
15
15

45
45
45
46
46
46
46
47

1.017
1.017
1.017
1.016
1.016
1.016
1.016
1.015

04
04
04
04
04
04
04

28
32
37
42
46
51
56

19 оо
18 55
18 49
18 42
18 36
18 29
18 22

08 57.7
09 13.0
09 28.2
09 43.2
09 58.1
10 12.8
10 27.5

17 12·
16 06
14 56
13 42
12 24
11 04
09 40

12.1
13.6
15.1
16.4
17.7
19.0
20.1

6.0
6.3
6.5
6.7
6.9
7.0
7.1

192.8
139.9
87.0
34. 1
341.3
288.4
235.6

15 47
15 48
15 49
15 49
15 50
15 51
15 52

1.015
1.014
1.013
1.013
1.012
1.011
1.010

1138
11 37
11 35
11 34
11 33
11 31
11 30
11 28

05
05
05
05
05
05
05
05

01
05
10
15
19
24
29
34

18 15
18 07
18 оо
17 52
17 45
17 37
17 30
17 22

10 42.0
10 56.5
11 10.9
11 25.2
11 39.6
11 53.9
12 08.3
12 22.7

:н.1

22.1
23.0
23.8
24.4
25.0
25.5
215.9

7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.1
7.0
6.8

182.7
129.9
77.1
24.3
331.4
278.6
225.9
173.1

15 52
15 53
15 54
"15 55
15 56
15 57
15 59
16 оо

1.009
1.008
1.007
1.006
1.005
1.004
1.003
1.002

03.10.
07. 10.
11. 10.
15.10.
19.10.
23.10.
27.10.
31.10.

11 27
11 26
11 .26
11 24
11 23
11 22
11 22
11 22

05
05
05
05
05
06
06
06

39
44
49
54
59
04
10
15

17 15
17 07
1700
16 53
16 46
16 40
16 34
16 28

12 37.2
12 51.8
13 06.4
13 21.3
13 36.2
13 61 .4
14 06.7
14 22.2

33
-Q704
-ов 34 .
-10 01
-1127
-12 49
-1409

26.1
26.3
26.3
26.2
26.0
25.7
25.2
24.6

6.6
6.4
6.1
15.8
5.5
5.2
4.8
4.4

120.3
16 01
67.5
16 02
14.7
16 03
322.0 . 16.04
269.2
16 05
216.15
16 06
163.7
16 07
111.0 . 16 08

1.001
0.999
0.998
0.997
0.996
0.995
0.994
0.993

04.11 .
08.11.
12.11 .
16. 11.
20.11.
24.11.
28.11 .

11
11
11
11
11
11
11

22
22
22
23
24
25
26

06
06
06
06
06
06
06

21
26
32
37
42
47
52

16 22
16 17
16 13
16 09
16 05
16 02
16 оо

14 37.9
14 53.8
15 10.0
15 26.4
15 43.0
15 59.8
16 16.8

-15 25
-1636
-17 44
-18 46
-19 43
-2034
-21 20

23.9
23.1
22.1
21.0
19.8
18.5
17.1

4.0
3.6
3.2
2.7
2.2
1.7
1.2

58.2
5.5
312.7
260.0
207.3
154.6
101.8

16
16
16
16
16
16
16

09
10
11
12
13
14
14

0.992
0.991
0.990
0.989
0.988
0.987
0.987

02. 12.
06 . 12.
10. 12.
14.12.
18. 12.
22.12.
26.12.
30.12.

11 28
11 29
11 31
1133
11 35
11 37
11 39
11 41

06
07
07
07
07
07
07
07

57
01
05
08
11
13
15
16

15 58
15 57
15 57
15 58
15 59
16 01
16 03
16 06

16 34. 1
16 51.4
17 09.0
17 26.6
17 44.3
18 02.1
18 19.8
18 37.6

-21 58
-22 30
-22 55
-2313
-23 24
-23 26
-23 22
-23 10

15.6
14.0
12.3
10.5
8.7
6.8
4.9
3.0

0.7
0.2

49.1
356.4
303.7
251.0
198.3
145:6
92.9
40.2

16
16
16
16
16
16
16
16

15
16
16
16
17
17
17
17

0.986
0.985
0.985
0.984
0.984
0.984
0.983
0.983

оо

0814
06 46
05 16
03 .45
02 13
оо 39
-оо 54
-о2 27
-о4 оо
-о5

-о. 3
-о.8

-1.3
-1.8
-2.3
-2.8

1 6 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВАСИОНА LJ 2003, 5
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МЕСЕЦ2004.

МЕСЕЦ2004.

oh TDT

oh TDT

oh TDT

Датум

d

hl

а

h

m

SEV

d
о

Иэn. Зал.

1

h m h m

01 .01 . 01 44.9 08 47 12 17 01 19
02 .01 . 0 2 29.1 1З 47 12 38 02 2З
ОЗ . О1 . оз 14.8 18 1З 1 З 02 оз 27
04 .01 . 04 02.6 21 56 1З З1 04 З2
05 .01 . 04 62.8 24 46 14 07 06 З5
06.01 . 05 45 .1 26 30 14 52 06 З5
07.01 . 06 З9 . 1 27 02 15 45 07 28
08".01 . 07 33.5 26 14 16 47 08 13
09.01 . 08 27.З 24 10 17 54 08 бО
10.01 . 09 19.6 20 54 19 04 09 21
11 .01. 10 ЈО.2 16 З8 20 14 09 46
12.01. ЈО 59.0 11 З2 21 26 ЈО 08
1З .О1. 11 46.9
~б2 22 36 10 28
14.01 . Ј2 З4 . 6
11 23 49 10 48
15.01. 13 23.3 -06 20
11 09
16 . 0Ј. Ј4 14 . З -Ј2 19 01 05 11 33
17.01. Ј5 08.6 - 17 47 02 24 Ј2 02
Ј8 . 01 . 16 07.1 - 22 20 03 45 12 40
19. 0Ј . 17 09.7 - 25 З2 05 04 13 29
20.01 . 18 15.4 -27 оо 06 }.6 14 31
21 .01 . 19 21.7 -26 зз 0715 1б 45
22.01 . 20 25 .7 -24 14 08 оо 17 04
2З.О1 . 21 25.8 -20 24 08 З5 18 24
24.01 . 22 21 . 11-15 30 09 02 19 З9
26.01. 23 12.1 - 09 57 09 24 20 51
26.01. 2З 59.8 -04 08 09 4З 21 59
27.01. оо 46.4 01" 41 10 02 23 05
28.iJ1 . 01 зо. о 07 17 lO 20
29.01 . 02 14.6 12 2~ 10 40 0011
30.01. 03 00.2 11 о~ 11 оз 01 16
31.01. оз 47.5 :11 ОЕ 11 зо 02 21
01 .02 . 04 37.0 24 11 12 оз 03 2б
02.02. 05 28.8 26 15 12 45 04 26
ОЗ.О:I . 06 22.3 ·27 о~ 13 36 0521
04.02. 07 16.9 26 41 14 35 06 10
05 ~ 02. os 11 .3 24 · 5Е 15 42 06 50
06.02. 09 04.7 21 55 16 52 07 22
07.02. 09 56.4 17 4~ 18 04 07 50
08.02. 10 46.4 12 4 19 16 0813
09.02. 11 35. 1 07 06 20 28 08 З4
10.02. 12 23.3 01 оо 21 40 08 54
11 .02. 1З 11 .9 -05 12 22 55 0914
09 37
12.02. 14 02.1 1-11 "15
13.02. 14 54.8 1-16 48 оо 12 10 03
14.02. 15 51.0 I-2J 30 01 31 10 З7
15.02. Ј6 5Ј . О -25 оо о2 ·49 11 20
16.02. 17 54:0 -26 65 04 02 12 15
17.02 . 18 68.З -27 04 05 04 13 23
Ј8.02. 20 01.7 -25 24 06 5З 14 39
19.02. 21 02.2 -22 07 06 З1 16 58
20.02. 21 58.71-17 35 07 01 17 16
21 .02. 22 51 .2 - 12 13 07 25 18 29
22 .02. 23 40.4 1-оо 23 07 45 19 40
23.02 . оо 27.3 -оо 25 08 04 20 48
24.02 . ОЈ Ј2.8 05 25 08 2З 21 5б
25.02 . 01 58.0 10 54 08 42 2З 01
26.02.· 02 43.9 15 51 09 0427.02 . оз З1 .0 20 07 09 29 оо 07
28.02 . 04 20.0 23 З2 10 оо 01 12
29.02. 05 11.1 25 56 10 38 02 15

-

Датум

d m

а

h

02 .0З .
оз . оз .

10. 0З.

11.03.
1 2 . 0З.
lЗ . ОЗ .
н . оз .
16.0З.
16 . 0З .
17 . 0З.

18.03.
19.0З .
20.0З .

21.03.
22 ~ 0З .
2З . ОЗ .
24.0З .
26.0З .
26.0З.

27.03;
28.0З .

29.0З.
30.0З .
З1.0З.

01.04 ;
02 .04 .
ОЗ.О4.

04 .04 .
05.04 .
06.04 .

о'т.о4 .

08.04.
09.04 .
10.04.
11 .04 .
12.04.
1З.О4 .

14.04.
15.04.
16.04.
Ј7 . 04.

18.04 .
19.04.
20.04.
21 .04.
22.04 .
23.04.
24 .04 .
26 .04.
26 .04.
27.04 .
28.04.
29.04 .
ЗО . О4 .

d
о

Иэл . Зал .
1

h m h m

11 11 24 оз 1З
10 12 20 04 04
51 1З 24 04 47
1З 14 З4 05 22
24 15 46 05 51
34 16 59 06 16
56 18 12 06 З7
47 19 27 06 58
б8.0 -оз з7 20 4З 07 18
1З 48.8 -о9 55 22 01 07 40
14 41 .8 -15 46 2З 21 08 06
15 37.8 - 20 46 - - 08 З7
16 37.2 -24 3б оо 40 09 17
17 39 . З - 26 52 01 54 10 08
18 42.6 -27 25 02 59 1111
19 46 . 1 -26 11 03 5Ј 12 2 З
20 45 .0 -2З 22 04 З Ј 13 39
21 41.3 -Ј9 14 05 03 14 56
2 2 З3.8 1-14 09 05 28 16 10
23 2З.2 l-o829 05 49 17 21
оо 10.З -о2 32 06 08 18 30
оо 56. 1 03 24 06 26 19 З8
01 41 .4 09 06 06 45 20 45
02 27 . З 14 19 07 Об 21 52
оз 14 . З 18 54 07 29 22 5~
04 03.0 22 40 07 57
04 53.5 25 27 08 З2 оо 03
о5· 45 . ~
27 06 0915 01 оз
06 З9.3 27 З1 10 06 01 57
07 З3 . 1 26 39 11 07 02 42
08 26.4 24 30 12 13 ОЗ 2С
09 18.1 21 08 13 24 оз 51
10 0~-~ 16 41 14 З6 04 17
10 59.
11 19 15 50 04 40
11 49.2 05 16 17 05 05 оо
12 39.1 i-o1 12 18 21 05 21
13 З0.2 -о1 44 19 41 05 42
14 23. 1-1359 21 оз 06 ()
15 20.4 -19 29 22 26 06 З6
16 20.6 -2 З 49 2З 45 07 14
17 2З.6 -26 36- - 08 02
18 28.0 -27 36 оо 54 09 02
19 З1 . 4 -26 45 01 51 10 1З
20 З1.9 - 24 15 02 34 11 28
2Ј 28.5 - 20 25 03 07 12 44
22 21 . 1 - 15 35 03 З3 13 58
2З 10.4 -10 06 оз 56 15 09
23 57.1 -D417 04 14 16 1~
оо 42.4 01 З7 04 32 17 25
01 27.З 07 22 04 50 18 З1
02 12.6 12 45 05 09 19 38
02 59.1 17.36 05 З1 20 45
03 47.3 2Ј З9 05 57 21 51
04 37.4 24 46 06 29 22 53
05 29.3 26 48 07 09 23 49
06 22 . З 27 37 07 5·1 07 Ј5.7 27 10 08 53 оо 38
08 08.7 26 27 09 57 01 18
09 00.6 22 32 1Ј 04 ОЈ. &1
09 !Ю . 9 18 32 12 14 02 18
ЈО 40.2 13 35 13 26 02 4 2

06
06
07
04.03. 08
05 .0З . 09
06 . 0З . 10
07. 0З . 11
08.03 . 12
09 . 0З . 12
01 . 0З .

m

SEV

04.0
68.0
52.4
46.1

27
27
25
23
38.б 19
29 .5 14
19.З 08
08.5 02

-

Датум

d m

а

h

m

SEV

d
о

Иэn. Зал .
1

h m h m

01.05. 11 28.8 07 5З 14
02 .0 5. 12 17.7 01 З7 16
ОЗ.О5 . 1З 08.0 -D4 55 17
04.05. 14 00.6 -11 2З 18
05 .05. 14 56.8 -17 21 19
06.05. 15 57.1 -22 20 21
07.05. 17 01 .2 -25 51 22
08.05. 18 07.5 -27 З1 2З
09.05. 19 1З . б -27 12 10.05. 20 16.7 -25 04 оо
11 .05. 21 15.4 -21 27 01
12.05. 22 09.5 -16 46 01
1З.О5 . 22 59.5 -1124 02
14.05. 2З 46 .5 -о5 З9 02
15 .05. оо 31.6 оо 12 02
16.05 . ОЈ Ј6 . 0 05 57 02
17.05. 02 00.7 11 23 03
18.05. 02 46.4 16 20 оз
19.05 . 03 З3 . 9 20 З6 04
20.05 . 04 2З. 3 2З 59 04
21.05. 05 14.1 26 20 05
22.05. 06 07.5 27 29 05
23.05. 07 00.9 27 2З 06
24 .05 . 07 53.7 26 01 07
25 .0 5. 08 45 .3 23 27 08
26.05. 09 З6.3 19 49 09
27.05. 10 2З.8 15 16 11
28.05. 11 11.4 09 56 12
29 . 0б . 11 58.7 04 0:1 1З
30.05. 12 47.0 - 02 16 14
З1 .05. 13 37.4 - 08 З9 16
01.06. 14 З1.З - 14 48 17
02.06. 15 29.5 -20 16 18
03.06. 16 З2 . 6 1-24 30 20
04.06. 17 39.5 1-27 оо 21
05 .06. 18 47.8 -27 ~~ 22
06.06. 19 54.3 -25 6 23
07.06. 20 66.7 - 22 41 2З
08 .06. 21 53.9 - 18 08 09.06. 22 46.3 -12 47 оо
10.06. 2З 34 .8 -07 оо оо
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.

оо

01
01
02
03
04
05
05
06
07
08
09
10
10
1Ј
12
Ј3

20.8 -01
05.5 04
50.0 10
З5.2

22 .0
10.8
01 .
54.2
47.5
40 .6
З2 . 5

22.7
11 .0
58.0
44.3
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Ј5

19
2З

25
27
27
26
24
20
16
11
05

ЗО.8 -оо

18.9 -о6
14 09 .7 -12
15 04.() -18
Ј6 04 .4 - 22

З9 оз оз

54 оз
12 03
З4 04
59 04
24 05
41 05
44 06
- 07
зз 09
10 10
З8 11
01 13
21 14
З9 15
66 16

2З
4З

06
зз

07
52
50
69
16
зз

49
оо

09
16
22
Ј5 Ј7 28
З6 18 34
оо 19 40
30 20 44
о. 21 4З
52 22 34
4б 2З 17
46 23 52
51
~~ оо 21
о оо 45
18 01 06
зо 01 25
45 01 45
оз 02 06
26 02 зс
52 оз оо
15 03 39
28 04 32
25 о5 за
09 06 55
41 08 16
- 09 З5
06 10 49
27 12 оо
06 оо 45 1З 08
42 01 03 14 14
13 01 21 15 2о
Ј5 01 4Ј 16 26
40 02 04 17 32
Ј5 02 З2 18 З6
50 оз 06 19 З6
Ј6 03 49 20 30
27 04 40 21 16
22 05 39 21 53
Об 06 4о 22 24
42 07 50 22 49
23 08 57 23 10
19 10 06 23 29
41 11 15 2З 48
20 12 26з2 13 40 оо 08
36 14 58 оо 29
13 16 21 оо 56
54 17 45 01 29

- -

-

МЕСЕЦ2004.

МЕСЕЦ2004.

МЕСЕЦ2004.

oh TDT

oh TDT

oh TDT

Датум

d m

а

h

m

SEV

d
о

Иэл.

1

Зал .

h m h m

01.07. 17 09.1 f-26 08 19 оз 02 14
02 .07. 18 Ј7 . 1 -27 З1 20 09 03 14
ОЗ . О7. 19 25.4 -26 48 21 оо 04 27
04.07. 20 3Ј . 1 f-24 о~ 21 38 05 49
05.07. 2Ј 32.0 1-19 5З 22 07 07 12
06 .07. 22 27.7 1-1436 22 30 08 31
07.07. 23 Ј8 . 9 -08 45 22 50 09 45
08.07. оо 06.9 -02 41 2З 08 10 56
09.07. оо 62.8 03 18 23 26 12 04
10.07. 01 37.9 08 59 23 46 13 11
- 14 17
Ј1.07. 02 2З.4 14 12
12.07. 03 09.9 18 4~ оо 08 15 24
1З .О7. 03 58.3 22 зз оо 34 16 28
14.07. 04 48.6 25 22 01 06 17 30
15.07. 05 40.8 27 04 01 46 18 26
16.07. 06 З4.1 27 З2 02 З5 19 15
17.07. 07 27.6 26 4З 03 32 19 54
18.07. 08 19.9 24 40 04 35 20 27
Ј9.07. 09 10.8 21 2! 05 42 20 5З
20.07. 09 59.7 17 19 06 5С 21 1б
2Ј . О7 . 10 46.9 12 23 07 58 21 35
22 .07. 1 Ј 3З . О 06 ~~ 09 06 21 54
23.07. 12 Ј8.9 оо 5 10 1б 22 12
24 .07. 13 05.6 -о5 о7 11 27 22 З2
25.07. 13 54.З -11 06 12 41 22 б6
26.07. 14 46.3 -16 4З 13 59 2З 25
27.07. 15 42.6 -21 З4 15 20
28.07. 16 43.7 - 25 15 16 З9 оо 03
29.07. 17 48.9 t-27 18 17 50 оо 54
ЗО.О7. 18 56.З - 27 24 18 4? 02. оо
З1.07. 20 02.8 -25 зо 19 З1 03 18
01.08. 21 05.9 1-21 .49 20 04 04 42
02.08. 22 04.4 t-16 49 20 30 06 04
ОЗ . О8. 22 Б8 . З -11 оо 20 б2 07 2З
04 .08. 2З 48.6
48 21 ~~ 08 З7
05 .08. оо З6.3 01 25 21 з 09 49
06.08. 01 22.7 07 23 21 49 10 58
07.08. 02 08.9 12 5З 22 10 12 06
08.08. 02 56.8 17 45 22 Зб 13 1З
09.08. 03 44.1 21 48 23 05 14 19
10.08. 04 З4 . 2 24 54 23 43 15 22
- 16 21
11.08. 05 26.1 26 5З
12.08. 06 19.2 27 40 оо 28 17 12
1З .О8 . 07 12.8 27 10 01 23 17 54
14.08. 08 05.7 25 24 02 25 18 29
15.08. 08 57. З 22 26 03 З1 18 57
16.08. 09 47. 1 18 26 04 40 19 20
17.08. ЈО З5.1 1З 35 ОБ 49 19 41
18.08. 11 21.9 08 ОБ 06 ~~ 20 оо
19.08. 12 08.1 02 ~~ 08 о 20 18
20.08. 12 64.6 -о3 5 09 18 20 37
21 .08. 13 42.7 09 59 10 З1 20 59
22.08. 14 3З.3 -15 4С 114 21 26
2З.О8. Ј5 27.5 1-20 40 1З 06 22 оо
24.08. 16 25 .9 -24 36 14 24 22 44
25.08. 17 28. З - 27 04 15 36 23 42
26.08. Ј8 З3 . 2 -27 46 16 3"<
27.08. 19 З8 . 5 -26 з :: 17 25 оо 54
28.08. 20 4Ј . 6 -23 З1 18 01 02 14
29.08. 21 41 .0 -19 оо 18 30 03 З6
ЗО .О8. 22 З6 . 3 1-132 18 5З 04 57
З1 . 08 . 2З 27.9 -о7 18 19 13 06 14

-

-

l-o4

-

Датум

dm

а

h

m

SEV

d
о

01.09. 00. 17.0 -оо
02.09. ОЈ 04.5 05
ОЗ . О9 . 01 Б1.Б 11
04.09. 02 З9.0 16
05 .09. 03 27.6 20
06.09. 04 17.7 24
07.09. ОБ 09.5 26
08.09. 06 02.5 27
09.09. 06 56.1 27
10.09. 07 49.З 26
11 .09. 08 41:~ :lЗ
19
12.09. 09 З1.
1З.О9. 10 20.5 15
14.09. 11 08.0 09
16.09. 11 54.8 оз
16.09. 12 42.0 -Q2
17.09. 13 зо.з -о8
18.09. 14 20.9 -14
19.09. 15 14.7 -19
20.09. 16 12.З -24
21.09. 17 13.5 26
22.09 . 18 17.1 27
2З.О9 . 19 21.1 27
24.09. 20 2З:~ -24
26.09. 2Ј 22. -20
26.09. 22 17.5 -16
27.09. 2З 09.2 1-оэ
28.09. 2З 58.5 -оз
29.09. оо 46.2 02
30.09. 01 3З.4 09
01 .10.
02.10.
03.10.
04 .10.
05 .10.
06.10.
07. 10.
08.10.
09.10.
10.10.
11 .10.
12.10.
1З . 10.

14.10.
15.1 0.
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.
ЗО . 10.
З1.10 .

Иэn . Зал.

1

а

о

Иэn .

1

Зал .

h m h m

h m h m

d m

h

32 07
51 08
12 09
35 10
оз 12

01.11 .
02.11.
03.11 .
04.11.
05. 11.
06.11.
07.11.
08.11.
09.11.
10.11.
11 .11.
12.11.

05 26.7 27 18 18 53 10 48
06 20.4 28 02 19 46 11 4Ј
07 13.8 27 29 20 46 12 25
о8 о6.1 25 40 21 51 13 оо
08 66.7 22 43 22 5S 13 28
09 45 .4 18 4б - - 1З 52
10 32.7 13 56 оо 06 14 12
11 19.2 08 26 01 15 14 З1
12 05.6 02 26 02 25 14 49
12 53.2 -03 54 оз 38 1б 09
13 4З.1 -1014 04 54 15 З1
14 З6 .4 -16 13 0614 15 58
15 З4.0 -21 26 07 З7 16 зз
16 З6.1 -25 ~~ 09 оо 17 19
1741.7 -27 з 10 15 18 19
18 48.5 27 52 11 17 19 З1
19 Б3.Е -2611 12 04 20 ~~
20 Б4 . S -22 4S 12 39 22 1
2Ј 51.4 1-18 09 1З Об 23 2S
22 43.7 1-12 39 1З 28
2З З2 . 7 1-ов 41 1З 47 оо 41
оо 19.5 -оо 3З 14 05 01 52
01 05 .З 06 30 14 23 03 01
01 61.4 1114 14 4З 04 10
02 З8 . 4 16 26 15 05 06 19
оз 27.2 20 54 15 З3 06 28
04 17.9 24 24 16 06 07 35
05 10.5 26 46 16 48 08 38
об 04.1 27 БЗ 17 38 09 34
06 57.7 27 42 18 З5 10 21

27
39
49
58
06
З8 1З 11
21 Ј4 12
12 16 06
З8 - - 15 52
14 оо 11 16 29
З6 01 17 16 59
52 02 26 17 24
11 оз 35 17 46
46 04 46 18 05
49 05 ~~ 18 24
24 07 о. 18 43
З8 08 ~~ 19 04
З2 09 з 19 29
4~ 10 56 20 оо
01 12 15 20 41
БО 1З 2~ 21 З4
5 14 З2 22 40
1З 15 23 23 56
43 16 01
42 16 31 01 15
02 З5
33
16 ~~
3~ 17 1 03 52
17 ЗБ 05 06
~:
б 17 б~ 06 18
02 18 14 07 29

Бб 19
18 19
08 20
21 20
46 21
~~ 21
з 22
46 23

-

14 З5 18 ЗЕ 08 40
02 2~:~
03 09. 19 24 19 02 09 49
оз 59.8 2З 17 19 34 10 5?
04 51 .5 26• 05 20 1З 12 01
05 44.6 27 40 21 01 12 ~~
06 38.1 27 58 21 Б 1З 4
07 З1.4 26 69 2З оо i4 28
16 оо
08 23.5 24 46
09 14.1 21 24 оо о~ 1б 27
15
49
10 03.1 17 оз 01 16
10 50.8 11 6З 02 26 16 09
оз З6 16 28
11 37.9
04 48 16 4~
12 25:~
1З 13. -06 З3 06 03 17 07
14 04.б -12 45 07 20 17 31
14 58.6 18 2б 08 40 18 оо
15 56.5 2З Об 10 02 18 З8
16 б8.2 -26 2З 11 19 19 28
18 02 . З -27 56 12 27 20 З1
19 06.9 1-27 З8 13 22 2144
20 09.5 -25 З1 14 04 23 03
21 0~- ~ -21 51 14 З5 - 22 03. -17 01 15 оо оо 21
22 55.11-11 ~~ 15 21 01 З7
2З 43.9 -о5 1 15 40 02 51
оо 31.( оо 56 15 59 04 02
01 17.5 07 02 16 17 05 12
02 04.4 12 45 16 38 06 22
02 52.5 17 50 17 оз 07 З2
оз 42.2 22 05 17 З2 08 41
04 33.7 25 17 18 08 09 48

~~~

Датум

SEV

d

1З . 11.

14. 11.
15. 11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21 . 11.
22.11.
2З.11.

24.11.
25 .11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.

m

14 19 З8 10 ~~
37 20 44 112
69 21 б1 11 64
31 22 БS Ј2 15
21
- 12 З4
З9 ОО ОБ 12 52
24 0114 1З 10 .
З6 02 ·27 13 зо
40 оз 43 1З 54
13 05 05 14 24
16 07.4 -2З 47 06 29 15 05
17 12.6 -26 50 07 50 15 59
18 20.9 -27 56 09 01 17 09
19 29.1 f-26 66 09 б6 18 29
20 З4.2 f-23 69 10 З7 19 62
21 З4.4 1-1931 11 08 21 ~~
22 29.5 1-14 04 11 З2 22 3
2З 20.4 -о8 02 11 53 2З 43
оо 08.З f-o1 бС 12 11
оо 54.5 04 1, 12 29 ОО БЗ
01. 40.4 10 05 12 48 02 02
02 26.9 15 22 13 10 оз io
03 14.8 19 5'< 1З З5 04 19
04 04.7 2З 38 14 06 05 26
04 56.4 26 ··в 14 45 06 30
05 49.6 27 41 15 32 07 28 .
06 4З.3 27 48 16 28 08 18
07 36.3 26 ~~ Ј7 зо 08 59
08 27.7 24 1 18 35 09 З1
09 16.9 20 53 19 41 09 58
10 04.0 16 3б 20 47 10 20

01.12. 07 60.З 26
02.12. 08 41.2 2З
ОЗ.12. 09 30.0 19
04.12. 10 16.9 15
05.12. 11 02.5 10
06.12. 11 47.6 04
07. 12. 12 ЗЗ.4 -D1
08. 12. 13 21.1 -о7
09.12. 14 11.8 -1З
10.12. 15 07.0 -19
11.12·
12.12.
1З . 12.

14.12.
15. 12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.
21.12.
22.12.
2З.12.

24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
ЗО . 12.
З1 . 12 .

-

_ј
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МЕРКУР

oh TDT

SEV
Датум

·fl!,

1[
1

1.'

МЕРКУР

2004.

т

д

а
о

/·

1:!.0

р

А.Ј.

А.Ј.

11

4.8 2.1
4.4 0.8
4.0 0.2
3.6 0.0
3.3 -0.1
3.1 - 0 .2
3.0 -о.2
2.8 -0.2

т

т.,

Датум

m

dm

h m h

д

а

!:!...,

1:!.0

А. Ј .

А.Ј .

1

57.9
27.8
54.6
18.3
39.2
57.1
12.1
23.8

22
20
18
16
14
12
09
07

35
51
50
38
21
05
55
57

1.222
1. 168
1.110
1.050
0.989
0 .928
0 .869
0.811

0.368
0.391
0.412
0.431
0.446

13
13
12
12
11
11
11

17 10 31.8
05 10 35.6
4~ 10 34.6
25 10 28.6
59 10 18.2
30 10 05 .8
04 09 54.9

06
05
04
04
05
07
09

18
04
27
34
30
07
03

0.755
0.705
0.661
0.629
0.614
0 .622
0.658

0 .465
0.458
0.448
0.433
0.414
0 .393
0.370

1.379 0.393 2.4 -1.4 01 .09.
1.360 0.371 2.5 1-1 .7 05.09.
1.32~
0.348 2.5 -1.6 09.09.
1.27f 0.328 2.6 -1.4 13.09.
1.205 0.313 2.8 -1.2 17.09.
1.115 0.308 3 .0 -1.( 21.09.
1.012 0.312 3.3 -о.~ 25.09.
0.905 0.325 3.7 -о.1 29.09.

10
10
10
10
10
10
11
11

44 09
32 09
28 10
32 10
40 10
50 11
01 11
12 12

10
11
12
11
09
07
04
01

47
52
02
14
31
08
18
16

0.722
0.812
0 .918
1.030
1.135
1.226
1.298
1.351

0.347
0.327
0.313
0.308
0.312
0.326
0 .345
0.368

03.10.
07.10.
11 .10.
15.10.
19.10.
23. 10.
27.10.
31 .10.

11
11
11
11
11
12
12
12

23 12 31.5 ј-о1 51
32 12 56.8 ј-о4 55
41 13 '21.6 -07 54
50 13 46.0 -10 44
58 14 10.1 1--13 23
ОЕ 14 34.о -15 51
14 14 58.0 -18 05
23 15 2 1.9 2006

1.388
1.411
1.422
1.423
1.414
1.397
1.372
1.339

1.5 04.11 .
1.1 08.11 .
о.~
12. 11 .
0 .5 16.11 .
0.3 20.11.
0.1 24. 11 .
-о. 2 28.11.

12
12
12
12
12
12
12

31 15 45 .8
39 16 09.6
46 16 32.9
53 16 55.3
57 17 15.7
57 17 32.6
52 17 43.4

50
17
25
13
38
39
15

02.12.
06.12.
10.12.
14.12.
18.12.
22 .12.
26.12 .
30.12.

12
12
11
10
10
10
10
10

36 17 44.9 -24 25
08 17 34.1 -23 08
31 17 13.1 - 2130
54 16 51.5 -19 59
27 16 39.0 -19 11
12 16 38.1 -19 15
05 16 46.5 19 54
04 17 01 .2 -20 49

h m h

01.01 .
05 .01 .
09.01 .
13.01.
17.01 .
21.01 .
25.01.
29.01 .

10
10
10
10
10
10
10
10

50 17
25 17
12 17
06 17
05 18
09 18
14 18
22 19

54.9 -20
44.9 -20
45.8 1-20
55.1 -21
10.0 1--21
28.8 - 22
50.1 -22
13.1 -22

18
17
41
18
55
24
40
40

0.704
0.766
0.845
0.926
1.004
1.075
1. 139
1.195

0.325
0.345
0.368
0.391
0.412
0.431
0.446
0.457

03.07.
07.07.
11.07.
15.07.
19.07.
23.07.
27.07.
31.07.

12
13
13
13
13
13
13
13

53 07
06 08
17 08
25 09
29 09
31 09
30 10
25 10

02.02.
06.02 .
10.02.
14.02.
18.02.
22 .02.
26.02.

10
10
10
11
11
11
11

30 19
40 20
50 20
оо 20
11 21
22 21
33 22

37.3 -22
02 .4 1--21
28. 1 - 20
54.2 - 19
20.7 - 17
47.5 -15
14.5 -13

21
42
42
22
39
35
08

1.243
1.285
1.319
1.347
1.36°
1.380
1.384

0.464 2.7 -0.2 04 .08.
08.08.
0 . 46~ 2.6 -о . 2
0.465 2.5 f-o.3 12.08.
16.08.
0.45~ 2.5 i-o.4
0.448 2.5 -0.6 20.08.
0.433 2.4 -0.8 24.08.
0.415 2.4 - 1.1 28.08.

01.03.
05.03.
09.03.
13.03.
17.03.
21.03.
25.03.
29.03.

11
11
12
12
12
12
12
12

45 22 41.9 -10 21
57 2309.5 -07 13
о~ 23 37.4 -03 47
21 оо 05.3 0008
32 оо 32.5 03 36
42 оо 58.1 07 10
4~ 01 20.4 10 2С
4S 01 38.0 12 4~

02.04 .
06.04.
10.04 .
14.04.
18.04_,
22.04.
-26.04.
30.04 .

12
12
12
11
11
11
10
10

01
32 01
14 01
51 01
2f 01
02 01
41 01
24 01

49.5
54.3
52.6
45.8
36.6
27.8
22.0
20.4

0.803 0.345 4.2
14
15 о~ 0.714 0.368 4.7
14 50 0.645 0.391 5 .2
13 -~ 0.598 0.412 5.6
11 4~ 0.574 0.431 5.9
09 47 0.573 0.446 5.9
08 01 0.590 0.457 5.7
06 48 0.623 0.464 5.4

04.05.
08.05 .
12.05.
16.05.
20.05.
24.05.
28.05.

10
10
09
09
09
10
10

12 01
03 01
5~ 01
57 01
59 02
03 02
1( 02

23.3
30.4
41.2
55.2
12.1
31.8
54.3

06
06
07
08
09
11
13

15
22
05
17
54
49
59

0.667
0.720
0 .779
0.843
0.910
0.980
1.051

0.467
0.465
0.458
0 .448
0.433
0.414
0.393

5.0
4.7
4.3
4.0
3.7
3.4
3.2

01.06.
05.06.
09.06.
13.06.
17.06.
21 .06.
25.06.
29.06.

10
10
10
11
11
11
12
12

03
33 03
49 04
09 04
31 05
54 06
16 06
36 07

19.8
48.4
20.3
55.3
32.8
11.3
49. 1
24 .9

16
18
20
22
24
24
24
23

17
36
48
41
03
44
40
54

1.122
1.189
1.248
1.294
1.319
1.323
1.304
1.269

0 .370
0.348
0.327
0.313
0.308
0.312
0.326
0.345

3.0 -о.5
2.8 -о . 8
2.7 -1.1
2.6 -1.6
2.5 - 2.0
2.5 2.0
2.6 -1.4
2.6 -1.0

2С

БЕИЕР А

i?

О.Е

1.6
'2 .9
4.5
5.f
4. 1
2.9
2.0

m

49.5
52.3
03.6
22 .1
45.7
11.8
38.7
05.4

-21
-23
- 24
-25
25
25
-25

р

11

mv
m

Датум

т

д

а
о

11

т.,

m

Датум

oh TDT
т

41
46
49
49
45
37
23
02

1.111
1.183
1.255
1.328
1.402
1.476
1.549
1.622

1.474
1.485
1.495
1.505
1.516
1.526
1.537
1.547

4 .2
4.0
3.7
3.5
3.3
3.2
3.0
2.9

0.2
0.3
0.5
0.6
0 .7
0.8
0.9
1.0

0.896
0.837
0.776
0.715
0 .652
0.590
0.529
0.470

0 .719 9.3 -4.2
0.719 10.0 --4 .3
0.718 10.7 --4.3
0 .719 11.7 -4.4
0 .719 12.8 -4.5
0 .719 14.1 --4 .5
0.720 15.8 --4 .6
0.721 17.8 --4.6

05 .03.
13.03.
21 .03.
29.03.
06.04 .
14.04.
22 .04.
30.04.

15
15
15
15
15
15
14
14

52 03
42 03
31 03
22 04
12 04
02 04
53 05
44 05

07.2
28.2
49.4
11 .0
32.9
54.9
17.1
39.4

18
19
21
22
23
23
24
24

34
57
10
13
06
47
17
35

1.695
1.766
1.836
1.905
1.971
2.036
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угашени вул~еан

Оlутриs Mons на Марсу. Висина о~ео 25 kт, ширина у подножју 600 kт, nре<~ни~е
~еалдере (чији се део види уз леви руб сли~ее} 50 kт. Сни.ма~е на<~и1Ьен са орбитера
Mars GloЬal Sиrveyor (видети <Јлана~е о ..мисијама на Марс на 133. страни).
IV страна I<орица: Спирална гала~есија NGC 3982- тиnична сnирална галаЈС·
сија. Плаве "nеге" у ЈЬени.м гранама nредстављају регионе а~етивног ствара1Ьа зве
зда - nлава боја nотиче од nлавих уинова ту настали;1;. Сни..ма~е представља ~ео.м
nозuцију три сни.м~еа (један ~ероз широ!СU nлави филтер - е~есnонира1Ье 450 s, други
к:роз широ~еи зелени - е~есnонира1Ье 55 000 s и треliи ~ероз широ~еи црвени - е~е
сnонира1Ье 25 000 s.) добијена сателитс~еи..м телес~еоnо..м Хабл .
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као публикација од посебног интереса за науку .
Компјутерска обрада текста : Г . Павичић
Штампа : "ИНКА", Тиквеmка
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СЕдАМдЕСЕТ ГОдИНА АСТРОНОМС:КОГ ДРУШТВА
"РУЋЕР БОШ:КОВИЋ"
И ЧЕТРдЕСЕТ ГОдИНА НАРОШIЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ
Аfи.л.ан С. Ди.митријевић
Астрономс~ео Друштво "Руђер Бош~еовић ", Беоzрад

Астрономс:ко друштво "Руђер Бошковић" слави ове године, за наша друштва
редак и несва:кидашњи, седамдесетогодишњи јубилеј. Осим тога оно је пре четр
десет година основало Народну опсерваторију у Деспотовој кули на Калемегдану,
те добило своје сталне просторије и запослене. Свакако треба напоменути да
је и часопис Друштва "Васиона", :која ове године започиње 52. годину изла
жења, недавно прославио полувековни јубилеј, увеличан :конференцијом "Развој
астрономије код Срба 11" одржаном у Планетаријуму 2002. године, у оквиру :које
је одржана свечаност поводом педесетог рођендана нашег часописа. И на :крају, у
овој години јубилеја, и наш Планетаријум навршава 35 година непрекидног рада .
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Први редови Прави.л.а (статута) !Соја је одобрио Сенат Универзитета у Београду
22. децембра 1933.
Оснивач:ка. с:кушптина нашег Друштва одржана је

22.

априла.

1934.

године,

мада је његова правила УниверзИтетски сенат одобрио 22 . децембра. 1933. Дру
штво је, на иницијативу Ђорђа М. Николића, Павла Емануела и Фра.на Симовића,
основала група студената заљубљених у астрономију у којој су осим њих били
и Слободан:ка Димитријевић, Вин:ка Баљић, Олга Бран:кован, Радмила Комар
чевић, Вера Грбовић и други . Друштво је основано под именом Универзитетско

астрономс:ко друштво и било је прво таквог карактера на Балкану а убрзо до
бија назив Југословенско астрономс:ко друштво . Први председник Друштва био
је Ђорђе Николић (1934-1936), а други Војин . Ђуричић {1936-1941) управник
Државне хипотекарне банке, :која је давала :кредите за подизщье Астрономске
опсерваторије. ·
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У предратном периоду , највећи поду
хват Друштва био је покретаље 1935.
године, часописа Сатурп , "популарне
и стручне ревије" за астрономију, ме

1------------------ 3

Поред предратног Сатурна и данашље Васионе , Друштво је публиковала и
неколико кљига, три велике карте неба (1957, 1968 и 1971), вртећу карту неба
(1991) , као и неколико свезака циркулара Астроно.мс?Са тела и nојаве.
·
1

~

Други велики датум у послератној историји нашег Друштва је

20.

децембар

(1936- 1939) и Ненад Ђ . Јан-

године када је , великим залагаљем Пере Ђурковића, др Радована Данића
и Ненада Јанковића, Друштво добило просторије у Деспотовој кули на Кале
мегдану, где је тога дана свечано отворена Народна опсерваторија, која са ре 
довним радом почиље јуна 1965. Управници Народне опсерваторије били су Перо
Ђурковић (1 . VI 1965- 1. XII 1965), др Радован данић (1 . XII 1965-6. Х 1977) ,
Александар Томић (6. Х 1977- 31. I 1991) , др Лука Ч. Поповић (1 . IV 1991- 31 .
V 1995), др Јелена Милоградов- Турин (1. VI 1995- 1. VI 1999) и опет др Лука
Поповић (1. VI 1999 - 5. I 2004) . Осниваљем Народне опсерваторије Друштво
је добило сталне просторије и посматрачку станицу, а такође и стално запослене
раднике што је револуционисало љегов рад. За разлику од многих друштава чији
се чланови састају повремено, наше друщтво је стекло услове за свакодневни
озбиљан рад. То је омогућило и покретаље курса из астрономије за почетнике,

Сн.и.мио Љубиша Јован.овић
ковић (1940).
Активност чланова Друштва у то доба огледала се и у великом броју попу

реду) . . Сталне просторије омогућиле су и формираље библиотеке која члановима

теорологију, · геофизику и геодезију са

"циљем да користи националн ој култу
ри" . У моменту покретаља часописа
ништа није постојало . Ни поуздано о
безбеђена материјална база, ни стални
сарадници па чак ни астрономска тра

диција која би обећавала сталне чита
оце, само велики ентузијазам. До краја
1940. часопис излази 12 nута годишље

Божидар Поnовић.

(1913-1993}

и Ненад

Јаюсовић. (1911-1997) на седници Уређива-ч.?Соz одбора BAC1fOHE 12. фебруара

а главни и одговорни уредници су били

Ђорђе Николић (1935), ·др Војислав Ј.
Грујић

који се одржава два пута годишље {током јесени

1992.

ларних предаваља , која су тежила да подигну научну културу и ниво образоваља

наше средине .

рачења Сунца

Чланови Друштва су организовали и ексnедиције поводом nом

1936.

и помрачеља Месеца

1938, а организовали
Године 1937. направљена је

траље комете Финслер за грађане.
поводом 150 година од смрти Руђера Боmковића .

За време окупације, рад Друштва је био забраљен .

су

1937.

и посма

1964.

2003.

године одржан је

73.

по

помаже у стручном усавршаваљу.

•

велика свечаност

Архиву и библиотеку

- Друштва сачувао је у току ратних годИна у свом стану Ненад Јанковић .
Први велики датум за наше Друштво у његовој послератној историји је 9.
децембар 1951, када је одржана оснивачка скупштина Београдског астрономског

клуба "Руђер Боmковић" (у саставу Удружеља студената Природно - матема
тичког факултета - ПМФ) а за председника је изабран др Радован Данић . С

Трећи догађај од посебног значаја у послератном раду је отвараље Плане
таријума . Великим заузимаљем Пере Ђурковића и др Бранислава Шеварлића,
по наредби председника Тита друштво добија 1966. планетаријум llajcoвe про
изводље, који је 1969. смештен у рестаурисаном старом купатилу - Амаму у
Доњем граду. Планетаријум је званично почео са радом 27. фебруара 1970. То
је омогућило нашем Друштву да се укључи и у наставио-образовну делатност
у чему је нашло подрmку Просветно-педа.гошког завода. Упркос лоше локације,
годишље га посећује око 15 000 ученика основних и средљих школа, студената и
грађана, што у протеклом периоду представља преко пола милиона посетилаца .

обзиром да је у Клубу већ 1952. године било 64 члана од којих су већина били
ван ПМФ, Управни одбор Клуба, на седници од 23. 111 1952. доноси одлуку да
се Клуб nререгиструје у Астрономско друштво "Руђер Бошковић" . Потписници

документа упућеног Министарству унутрашљих послова НР Србије, који су ис
товремено и оснивачи обновљеног Друштва су : др Радован данић (главни хирург
бинше Југословенске војске, професор Медицинског факултета и пуковник ЈНА),
Перо Ђурковић (научни сарадник Астрономске опсерваторије) , Александар Ку

бичела (студент), др Ђорђе Николић (начелник Астрономског одсека Географског
института ЈНА), Миленко Николић (студент), Божидар Поповић (научни сарад
ник Астрономске опсерваторије), Јован Симовљевић (студент) , Јосип Славенски
(композитор), Ђорђе Телеки (студент) и Милорад Топалов (студент) . Оснивачка
скупштина Друштва одржана је

18. V 1952.

1

1

а за nредседника је изабран др

Радован Данић (1952- 1966) . После љега председници Друштва су др Бранислав
Шеварлић (1966- 1970), Перо Ђурковић (1970- 1972), Ненад Јанковић (19721974), др Божидар ПоповИћ (1974 - 1979), Зоран Кнежевић (1979 - 1982) и др
Милан димитријевић (1982- 2004) .
Године 1953. Друштво, заједно са Ваздухопловним савезом Југославије, почи
ље са издаваљем часописа за астрономију и астронаутику (од 1980. године само

часопис 'Эа астрономију) Васион.а. Главни и одговорни уредници овог часописа
су Ненад Ђ . Јанковић (1953 - 1972), Перо Ђурковић (1973
Милоградов- Турин (1975- 1982), др Бранислав Шеварлић
Милан С . Димитријевић (1985- 2004) . Наш часопис више од

- 1974), др Јелена
(1983- 1984) и др
50 година даје свој

доnринос астрономском просвећиваљу, образоваљу и васпитаљу наших људи и

Део чланова nодружнице Астроно.мс11:ог Друштва "Руђер Бошковић." у Белој Лр

представљ~ примарни извор неnроцељиве вредности за свако истраживаље развоја
астрономиЈе код нас и гледан·о у целини, праву енциклопедију науке о тајнама

звезданог неба . У љој су читаве генерације младих људи објавиле свој први
текст, а овој ризници знања свој доnринос су дали и студент и академик и лекар
и правник . Сарадник Васион.е био је и академик Милутин Миланковић , познат
по теорији сукцесије ледених доба, чије име носи један кратер на Месецу, један
на Марсу и један планетоид . Ту су и академик Војислав Миmковић, академик

Татомир Анђелић, академик Слободан Рибникар, академик Љубица Марић и

други .

i

?tви аnрила 1959. zoдu~e. С лева на десно : И. Пeja'ICoвuli, М. Ја'/Совлевс'IСU, З.
лuћ., Д. Стојановuћ., Р. Тесла, Е. Валтер, К. Зар"f!Ла u М. Паzа'Ч.

Hu?to-

У послератном периоду Друштво је организовало неколико значајних акција .
Ту су велика астрономско-астронаутичка изложба из 1954. године. Њу је на
Титов рођендан те године, отворио академик Милутин Миланковић а после Бео
града она је обишла и друге градове и наишла на изванредан пријем. Например ,
само у Сомбору било је 7000 посетилаца .
Ова изложба иницирала је услед
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изазваног интересоваља за астрономију, осниваље по:дружница широм Србије :
Друштво је имало подружнице у Новом Саду, КрагуЈевцу, Сомбору, СремскоЈ
Митровици , Ваљеву, Старој Пазови , Белој Uркви, Нишу, Суботи~и, ~рељанину,

на озбиљност и значај рада нашег дру
штва, које је основано као удружење

Вечеју, Новом Вечеју, Витини ... које су се временом угас иле, док Је наЈуспешниЈа
подружница у Новом Саду прерасла у посебно астрономско друштво 1974. годин~ .
Један од значајних резултата ове изложбе је и збЈ:Iрка астрономских постер~, КОЈа
је, када је 1964. отворена Народи~ о!lсерваториЈа била постављена на ЉОЈ и ту
стајала до 1. септембра 2001. када ЈУ Је заменила нова поставБа са фотографијама
уб~и .
.
.
Међу активностима Друштва у том периоду, треба поменути и учешће у све

грађана, оно 1984. године добија ста
тус .Друштвене организације, а 1997.
године угледну Награду Астрономске

"'

опсерваторије.

Ентузијазам је увек био покретачка
снага нашег Астрономског друштва,
јединственог у много чему.

чаном обележаваљу 165 година од смрти Руђера Воnnювића 1952. године, као
и изложбу у Педагошком музеју поводом педесетогодишњице друштва 1984. го

Све своје успехе друштво је пости
гло и постиже несебичним и доброво
љним радом својих чланова .

дине.

Од изузетног значаја је и борба Друштва у заједници са осталим астрономским
институцијама за поновно увођеље а~трономије, као посебног п~едмета, у школе из
којих је, упркос експлозивном разВОЈУ ове науке и љеном значаЈу _за данашљи свет

у коме живимо

била прогнана. Године

1964.

У друштву је увек било заљубље
ника у астрономију, који су успевали
да

наше друштво, заЈедно са Академ

ским астроном~ким клубом из Сарајева, упутило је апел Савету за просвету . и
1965/66.

верељу са неких страна у главне организаторе, КОЈИ осим ентузијазма нису имали

За време
ни

су терасу Народне оnсерваторије и Горљи
zрад. На снu.м~еу се виде бројни nосматрачи на северозаnадном беде.му Беоzрадсх:е

: У том циљу, на иницијативу Нино
слава Чабрића,· покренут је Београд
ски астрономски викенд (БАВ). Први

љаље и дружеље, значајно за негова

су покренути и Летњи астро

ВАВ-а тематски, и од тада се одржава-

прошлој години треба да послужи као

Део учесни~еа Другог беоzрадс~еоz астро- .· ју сваке године : Међу бројним акција

номс~еоz ви~еенда · био· је смештен · у астро
ма и одласцима на посматраља ван Бе~еамnу исnред П-!!анетаријума
ограда, истакао бих акције у вези потпуних помрачења Сунца: 196.1. (када је екипа чланова Друштва пошла на Хвар)

.и 1999. године, као и посматрачку летљу школу "Мотајица 2002" на коју је наше
друштво организовано повело 22 полазника и предавача.
Године 1996. Друштво је, захваљујући Срђану Самуровићу и Нен~ду Тра
јковићу добило WEB презентацију, а нова је постављена 2001. захваљујући Миодрагу Нејковићу :
.
Године 2002. Друштво је набавило катадиоптички телеск~п ТАЛ-200К ру~ке
производње, са огледалом 200mm. После гостоваља на ЛетњоЈ школи на МотаЈи-

даљинама

и

·

Ђорђе Николић, Радован данић,
Ненад Јанковић, Перо Ђурковић, Але
ксандар Кубичела, Ђорђе Телеки, Је
лена Милоградов- Турин , Александар
Томић, Милан Јеличић, Милан Вуле
тић, Нинослав Чабрић, душан Сла
вић, Љубиша Јовановић, Софија Са
џаБов, Зоран Ивановић, Јован Грујић
и многи други,
што

нису

којима се извињавам

поменути,

чине

непрекидни

низ ентузијаста који се стално обнавља
и без кога Друштво не би већ 70 годи
на било расадник знаља о васиони, ко
ји је многi .d младим љу дима био први
степеник на лествици која води ка вр
хунским остварељима у науци .

ље активности током једне године, у

овом броју Васионе биће по први пут
објављен један Годишљи извештај и то
за прошлу 2003. Активности претхо
дних година биле су сличне, тако да
потпуна информација о активност~ма у

као и за

номски· сусрети, кој~:~ су за разлику од

.

космичким

штва имали увид у разноврсност и оби

.

популаризацију астрономије у Београ

"""""""~- .

у

ци, постављен је на тераси Народне оп
серваторије. Да би сви чланови Дру

довно и традиционално годишље окуп

На иницијативу Милана Ћиркови

распламса

тврђаве и на нашој Кули .
Снu.мио Зоран. Грујић

викенД одрЖан је од 24. до 26. јула
1983. године и од тада је постао ре

1999.

у С!С./Iоништа, али

ји су веровали наше.м Друштву npenyнUJtи

сазнају љегове тајне.

ду.

бомбардоваља Беоzраlја

с"-!tаљали

ног nомрачеља Сунца 11. августа 1999.
године nоса~еривали у мишје рупе . Они ~ео

Астрономско друштво " Руђер Бошковић" ради го~нама и на зближавању и
дружељу оних који са бескрајним див.iьељем ,посматраЈу ноћно небо и желе да

'ћа,

NATO

се нису

су се зато нешто касније у време nотnу

њу у каснијим радовима у овој области.

симпатизерима,

људи

васиони.

!

никаквог искуства у оваквој врсти посла, ентузијазам је победио. Преко 70 учес
ника, што представља до тада највећи број н~ некој домаћој астрономској кон
ференцији, поднело је више од 50 реферата, КОЈИ су представљали прекретницу У
изучаваљу историје наше астрономије , што се види по · љиховом обимном цитира

члановима и

младих

необичним и разноврсним појавама у

...

године

астрономија је уведена у IV разред гимназије природно-математичког смера као
посебан предмет.
·'
Наше Друштво је ушло у историју најлепше нау~е и као орга~изатор прве у Ју
гославији научне конференције са темом из историЈе астрономије, VII националне
конференције астронома Југославије, одржане поводом педесетогодишњице дру
штва у Педагошком музеју 1984. године. У пркос. свим препрекЭ:ма, упркос непо

ље и ширеље астрономских знаља међу

дух

пространству,

културу Савезног извршног већа да се аст~_>ономији у школи врм;и статус КОЈИ
јој је раније припадао. Од 28. јуна до 4. Јула 19?5. у просториЈама друштва

је одржан семинар за будуће наставнике астрономиЈе , а школске

се

тежњи да што више сазна о огромном

оnсерваторије и Планетаријума доде

илустративан пример . Од свога осни
ваља 22. априла 1934. године до да
нас, Астрономско друштво "Руђер Бо
шковић" се развило у организацију ве

љује сведочанство о завршеном XXXVI
Курсу астрономије за nочетн.и~ее Амиру
Османбеzови!iу у учиоющи Народне

ликог културног значаја са изузетно

Десно од љих МШtан Јеличић
и Владан. Челебоновић

богатим програмом рада .

r

Алељсандар Томић, уnравни" На.родне

(Примљено јануара

С обзиром

оnсерваторије

15.

јуна

1985.

zодин.е.

2004.)

SEVENTY YEARS OF ТНЕ ASTRONOМICAL SOCIETY "RUDJER
BOSKOVIC" AND FORTY YEARS OF ТНЕ PEOPLE'S OBSERVATORY
On the occasion of the seventy years of Astronomical society "Rudjer Boskovic" and
forty years of People's Observatory, а review of the development of Society and an overview
of its activities is given.
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Табела

ВЕНЕРА У ФОКУСУ

Даница је

ucmmc

Спутњик
Венера

7

Марииер

Спутљик

1
19

Маринер

2

Њеwш

писао "Следећи пролаз ће се догодити тек у двадесет и првом веку, кроз сто

двадесет и једну годину и шест месеци 8. јуна 2004. са почетком ујутро у 5h

и 11"'. Најбоља места за посматраље су већ позната, једино још нису познати
астрономи који ће посматрати". Ова појава доводи Венеру у жижу интересоваља

Спутњик
Спутљик

•·

20
21

СССР,

Космос

Зонд

27

путања је од свих осталих најсличнија кружници . У тачки најудаљенијој од Сунца

Космос

- афелу, љено растојаље до наше звезде је 109 милиона километара а у најближој перихелу, 107 милиона. Венерина година траје 225 дана. Са пречником од 12 104
km она је приближно исте величине као Земља, чији је само 656 km већи . Нема

1961 .

године.

тридесет и девет космичких мисија, наведених у табели

1,

тако да су се васион

Венера
Венера
Венера

1
1

5

167
5
6
7

359

8
482
Маринер 10
Венера 9

'1
1

Космос

7.

године на површииу планете се спустила космичка станица
Њена апаратура је вршила мереља не само у току спуштаља кроз

23

475 степени, што је распршило снове о щшознатој

цивилизацији и цветајућем животу на Венери .

планете спустила

Венера

минута и на самој површиии. На месту љеног спуштаља

је измерена температура од

Вен.ера

8, која се на површину

1972. године, показала је између осталог да је без обзира на

облачии слој, осветљеност у близини површине таква, да - се снимаље може вршити
без додатних извора светлости.

СССР, август

1970.

Проучаваље атмосфере Венере . Неуспех

СССР, март

1972. Проучаваље Венере .
19.72. Проучавање Венере . Неуспех при полетаљу.
САд, новембар 1973. Проучавање Меркура и Венере.
СССР, јун 1975. Проучаваље атмосфере и физичких услова
на Венери . Испитиван је слој облака дебљине 30-40 km, чија је
основа на висини од 30 до 35 km, и нађено је да у састав атмо
сфере улазе и HCI, HF, Br и 1, да је површински притисак ' око
90 атмосфера, површинска температура 485°С, а ниво осве
СССР , март

тљености упоредив са осветљеношћу на Земљи за време обла
чног дана. Направљени су успешни снимци површине .

1970.

атмосферу, него током

1965. Спуmтаље на Венеру.
1967. Проучавање атмосфере Венере .
САд , јун 1967. Мерење јачине магнетног поља Венере, UV
емисије и радио-рефлексивности атмосфере .
·
СССР, јун 1967. Прелет Венере . Неуспех приликом полетања.
СССР, јануар 1969. Прелет Венере и проучаваље атмосфере.
СССР, јануар 1969. Прелет Венере и проучавање атмосфере . · ··
СССР, август 1970. Проучаваље атмосфере и физичких услотура је 475°С, а притисак 90 атмосфера.

Космос

и магнетног поља око планете, при чему је открио да .1::1енера као и Земља има
Вен.ера

од Вене

ва на Венери . Прва летелица која је послала податке са повр
шине неког другог небеског тела . На месту слетаља темпера

састоји од угљендиоксида .
Марuн.ер 5 је вршио истраживаља и мереља простора~ наелектрисаиих честица

јоносферу.
Пецембра

23 000 km

СССР , јун

Венера

у гушће слојеве атмосфере спуштен апарат који је радио само до висине од 22

В ен. ера 4 је потврдила постојаље густе атмосфере .на овој планети, која се углавном

Прелет Венере . На

при полетаљу.

постављали сателите који су кружили око ње вршећи различита испитиваља .

километра, с обзиром да је био направљен за релативно мали спољашљи притисак.

1965.

СССР, новембар

3
4

-

ски бродови планете Земље , спуштаЛи на љену површину, картографисали је и
Јуна 1967. године према Венери су готово истовремено били лансирани совјет
ски космички брод Вен.ера 4 и амерички Марuн.ер 5. Са Вен.ере 4 падобраном је

1962. Прелет Венере. Неуспешно полетање .
1962. Прелет Венере. Неуспешно полетање .
фебруар 1964. Прелет Венере . Неуспешно полетаље.
март 1964. Прелет Венере . Неуспешно полетаље .
март 1964. Прелет Венере. 'Неуспешно полетаље .
април 1964. Прелет Венере . Изгубљен контакт са лете

СССР, новембар

2

Маринер

То је друга планета Сунчевог система и, са одступаљем од само 1%, љена

фебруара

СССР,
СССР,

1

Венера

и песници.

До данас, она је била циљ

СССР, септембар

СССР,

Венера

непровидна атмосфера, вековима су се питали не само а.строноми, него и саљари

12.

Прелет Венере и прикупљаље података о

ре изгубљен контакт са летелицом .

мана, најсјајније је тело на ноћном, звезданом небу после Месеца. Како изгледа ..
њена површина коју од радозналих погледа астронома са Земље крије густа и

Осим тога, око своје осе се обрће на супротну страну

1962.

СССР, септембар

Венера 1964Б

Венера сестра Земљина, како су јој тепали писци научно-фантас~чних ро

пратилаца као ии Меркур а изгледа као потпуно округла лопта, без смаљиваља
пречника на половима, пошто се обрће тако споро да је њен дан од 243 земаљских

САд, август

Венера 1964А

Венера

Марс.

97 дана, он је прошао поред ове планете .

1962. Прелет Венере . Неуспех упућиваља на Венеру .
1962. Прелет Венере. Неуспех упућиваља на

СССР, август

лицом .

у којој је прошле године, године највеће опозиције у историји човечанства, био

Совјетски космички брод Вен.ера 1 полетео је

САд, јул

маси, магнетном пољу и · атмосфери.

Најзначајнији од предвидљивих астрономских догађаја 2004. године је пролаз
Венере испред Сунца 8. јуна. То је ретка појава и у току ХХ века ниједном се није
десила. Два последља пролаза била су 9. децембра 1874. и 6. децембра 1882.
године . Дакле ниједан данас живи човек није га никада до сада посматрао! Ипак,
астрономи су га још давно најавили и у деветнаестом веку Камиј Фламарион је

.

од плане

Венеру.

ја те -че1еа.м -че1еа.м с н.естрnље11>е.м

него остале планете.

1961 . Прелет Венере.
1961. Прелет Венере . На 100 000 km

те изгубљен контакт са летелицом .

н.о утјешен. у .мра-чн.ој nycmu11>u
са зра1еа.ма своzа Створuтеља ...

225.

н.а Венеру.

СССР, фебруара

СССР, фебруар

1

зас.мuјала ...

Заборављен. судбо.м u људu.ма,

дана дужи од године од

1: Mucuje

Земља пopeiUia, датум лаисираља, опис мисије

Мисија

Милан. С. Дu.мumpujeвu!i
Астрономска опсерваторија, Београд

После
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1

10

СССР, јун

1975.

Проучавање атмосфере и физичких услова

на Венери . Одређена промена притиска(атм.)/температуре( 0 С)
са променом висиие(km) :

3.3/158/42; 37/363/15; 92/465/0.

8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВАСИОНА LII 2004, 1
Брзина ветра на nовршини
Марс

САд, мај

3

Пионир-Венера

1

САд, мај

ВАСИОНА LII 2004, 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9

3.5 mfs.

nоврmини . Венера 11 и 12 стигли су у близину планете 21 . и 25. децембра. Од
њих су се такође одвојили моду.!Iи и ме~о ~пустили на површину . Нарочито су

Орбита око Венере и спуштаље.

1971.
1978.

з начајни били резултати са сателита КОЈИ Је картографисао површину готово у

Одређиваље састава и слојева атмосфере Ве

nотnуности .

вере као и картографисаље површине Венере са резолуцијом од

80 km.
Пионир-Венера
Венера

11

2

Најупечатљивије, и nоследље до данашљег дана снимке непосредно са места

.

сnуштања, nослале су совјетске космичке станице Венера 13 и
тобра и новембра 1981 . На сликама са места сnуштаља (слика
прекривена равним стенама које личе на базалтне .

САд , август 1978. Одређиваље састава атмосфере и количи
ве Сунчевог зрачења које стиже до површине Венере.
СССР, септембар

1978.

14, лансиране ок
1) види се област

Одређиваље састава атмосфере Ве

вере. Прикупљени докази о постојаљу електричних пражњења
у атмосфери, откривен угљен-моиоксид ва малим висинама

и одређен однос
Венера

Веиера

12
13

Ar36/ Ar40.
1978. Одређиваље састава атмосфере .
1981. Спуштаље ва Венеру и Одређиваље

СССР, септембар
СССР, октобар

са

става тла на месту спуштаља.

Венера

14

СССР, новембар

1981.

Спуштаље ва Венеру и одређиваље са

става тла ва месту спуштаља.

Веиера

15

СССР, јун

1983.

Спуштаље на Венеру и картографисаље повр

шиие.

Веиера

16

СССР, јун

..

1983. Спуштаље на ·Венеру и картОграфисаље повр

шиие

Вега1

Вега

2

Магелан
Галилео

СССР, децембар 1984. Прелет Венере приликом лета ка Ха
лејевој комети. Приликом препета, ва Венеру је послата сонда
која је у додиру са атмосфером Веиере ослободила "балон",
који је мерио притисак, температуру, брзину ветра и прови
диост атмосфере. Балон је пре уништеља радио 47 часова и
прешао 9000 km
СССР, децембар

1984.

Исти задаци као и "Вега

Слика 1. Површини nлан е те на сни.мку са "Венере

Године
В ега

1".

вршине nланете .

САд, октобар

ја Магелан,

Најзанимљивије резултате у доса
дашљем истраживању, донела је миси

Прелет Венере приликом лета ка Јупи

САд, октобар

1997.

Прелет Веиере приликом лета ка Сату

рну .

Месеиџер
Веиера експрес

Планета Ц

САд,

2004. два прелета Венере приликом лета ка Меркуру .
Европа, 2005. Проучаваље атмосфере Вевере.
Јапан, 2007. Проучаваље атмосфере Веиере и евентуалне

1

Европа,

2011 .

Прелет Венере приликом лета на Меркур.

2-6).

пречнику . Подсећају на кружне вулка
нске структуре окружене гребенима и
пукотинама као и зракастим линијама ,
које се називају короне . Претnоставља
се да су можда nретече формираља о
ваквих облика. Радарски светле, мно
го километара дуге линије настале и
зливањем магме . Ту су и вулкани који

Године 1970, 22. и 25. октобра, Венера 9 и 10 су прошле кроз атмосферу и меко
се спустиле ва површииу, при чему су по први пут ва Земљу послати снимци са
места спуштаља. Такође, током проласка кроз атмосферу мерени су брзина ветра,
садржај водене паре, температура, притисак и осветљеност. На месту спуштаља
притисак је био 90 атмосфера а температура 465 степени.
Нарочито интеюиива истраживаља Венере вршена су 1978. године, када су
према овој планети лавсирани руски космички бродови Венера 11 и 12 и амери
чки Пионир-Венера 1 и 2. Руски бродови су се састојали из космичке станице и
модула за спуштаље, а у саставу америчких из серије Пионир-Венера на првом се
налазио један велики модул, предвиђен да постане сателит Веиере, а на другом

nотсећају на палачинке (слика . 5), кр
nеља, ву лкани са токовима лав е (слика.
кратер "nресечен" каљоном, крате
ри чудноватог облика . Неуобичајено

6),

три мала : Север, Дан и Ноћ, са · циљем да се упуте ка површини. Пионuр-Венера

1 пришла је планети 4. децембра 1978. године и поставила сателит у орбиту .
Пионир-Венера 2 је 9. децембра дошла у близину Вевере и упутила модуле ка

године (слике

сти облици (Arachnoids), који су приме
ћени само на овој планети (слика . 3) .
Ове структуре су од 50 до 230 km у

вулканске активности.

Бепи-Колумбо

1989.

Ушавши у орбиту око Венере, овај ко
смички брод је картографисао 98 пр
оцената површине са резолуцијом бо
љом од 100 метара .
Пред астрономима су се указале не
обичне формације као што су nаучина

теру.

Касни и

1983. Венера 15 и 16, а 1984
2 направиле су радарску малу nо

САД, мај 1989. Орбита око Венере и прављеље детаљне мапе
површине {детаљи и до 100 m).

1989.

14"

"'"

изгледају и две груnе паралелних лин
еарних облика који се секу готово nод

1

Кос.м.uчка сонда Магелан

nравим уг лом .
ности овај

У след љихове правил
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терен су научници назвали "милиметарска хартија"

(graph paper terrain).

Слабије

линијске структуре су међусобн~ уд~ене о:ко 1 km_. Светлије, много доминантније
су мање правилне и често се поЈаВЉУЈУ или нестаЈу на местима где секу слабије,
а повезане су са кратерима и другим вулканским структурама.

Серија космичких подухвата чији је циљ био Венера омогућила нам је да
сазнамо праву истину о тајанственој планети заогрнутој велом непровидне атмос

фере.

да постоји пакао, вероватно би Венера била погодно место .

тојак њене атмосфере је угљен диоксид

(96%)

Главни сас

па је услед ефекта стаклене баште

температура на површини 460-480 степени , што је довољно да се истопи олово.
Површина Венере је врелија од Меркура мада је два пута даље од Сунца. На ове
заиста паклене услове надовезује се атмосферски притисак који је скоро сто пута
већи неi'О на Земљи и одговара ономе који влада у океанима на дубини од хил
јаду метара . Облаци су исувише густи да би се, макар само и на тренутак, видело
Сунце . Ваздух је непокретан и најјачи "торнадо" на површини не прелази 4 km на
час. дубоку тишину овог фантомског пејзажа нарушава понекад само грмљавина
невидљиве олује. Тек на о:ко 50 km висине притисак је као на Земљи али и ту тем
пература достиже сто степени . док је на површини густа атмосфера практично
непокретна, у вишим слојевима, где је густина мања олује су застрашујуће.

Слиi<а

Прва појединост уочена са Земље
помоћу радара 1963. године је област

2. Радарс'К:и сю.tма'К Вехере са 'К:Осмич'Ке сохде Маzмах

Алфа (Alpha Regio), пречНШ<а око 1300
(слШ<а 7) . Јајолики облШ< на југу

km

испод ове области назван је Ева а усво
јено је да светла тачка у н.ему , обеле
жава положај нултог меридијана . Ма
zелан је практично заокружио подухват
картографисања Венере. На карти ове
планете

истичу

се

два

"контине

нта" Афродита (Aphrodita Terra) дуж
екватора, дугачка 3000 km, уздиже се и
преко

5000 метара у висину. На северу
(Ishtar Terra) са Максвеловим
nланинама високим и до 11 000 m и

је Иштар

Лакшми платоом круmколиког облШ<а
(слика 8.) . Истиче се такође осим ра
није поменуте Алфа области и Бета о

СлШ<а

3.

.!

Слика .4.

"1

.• ј

1.

Слика

7.

бласт (Beta Regio) на северу, која се
уздиже до 4000 метара .
Од 39 кос
мичких мисија чији је циљ био Бен
ера 30 су Совјетске а 9 Америчке. У
наступајућим годинама планира се да
nрема овој планети полете један аме
рички, два евроnска и један јапански

i

.i
1

Слика

5.

СлШ<а

6.

СЈ1Ш<а 8. Земља Иштар са Ла'КШМ.u nлатоом, издвоје-н -к;вадрат
nо-к;азује -к;ратер Клеоnатра на заnадној nадини Ма-к;свелових nлащта
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брод llиљ америчке мисије Гласнu" (Messenger- лансирање предви
ђ~~~::7i. мај.2004) и европске Benu Колумбо (слика 9.) (лансирање предвиђено
за 1. јануар 2011) је м.еркур, а пролектапљо~Ј~дћ~е:;к: ~~~=б~: ~ с; в:~~~:~~=
б од убрзао гравитациЈОМ nланете.
р
("
.,...,~ss) (слика 10 ) да би nроучавао атмосферу и плазму
Венера e"cnpec
venus ...-r•~
· '

ВАСИОНА LII 2004, 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
УдК

524.83
ИНФЛАТОРНИ СТОХАСТИЧ:КИ МОДЕЛ ВАСИОНЕ

00

Петар Грујић
Институт за физику, Београд

у о:колном космичком простору.

ћи ћ
ичку 250 х 66 000 km поларну
153 дана у
е у елиnт
О
б осле Ј~анска Планета П треба да буде лансирана фебруара 2007.
сим
~~о~~~ања атмосфере истр~ваће присуство вулканс:ке активности и електри
П

Кос.моАО3U су -често у забАудu,

товања од

a~~u нu"ада у н.едоу.мuци.
Л. Ландау

чна пра.жњеља у атмосфери .

Пролог

У nрвом наnису из ове серије (Грујић 2002а) разматрали смо нека од nитан..а
карактеристичних за конциnирање наше слике о космосу, док смо други посветили

једном :класичном моделу :који вуче корене још из пресократовске Хеладе (Грујић

2002б) . Овде ћемо изложити основне црте једног од најпопуларнијих модела мод
ерне космологије .

Са конципираљем Опште Теорије Релативитета (ОТР, 1915; видети, нпр . Acel
појавила се по први пут у историји науке могућност постављаља теоријског

2001)

модела космоса :који би био заснован на познатим законима физике и изражен

математичким: средствима . Сам творац ОТР, Алберт Ајнштајн, први је искорис
тио ову могућност, конципира.јући један статичан, хомоген и изотропан космос .
Овако заснован модел васионе третиране као физички систем није био довољно
убедљив, проблем са :којим се својевремено срео и Исак Њутн .
Интеракција
између љегових конституената, универзална привлачна сила гравитаЦије, није
могла да обезбеди основни атрибут трајног система - љегову стабилност. У кла

сичној (небеској) механици показује се да сваки систем гравитирајућих маса који

има више од два конституента не може бити стабилан и распада се, после довољно
дугог времена . Решеље овог проблема дали су независно совјетски математичар
Фридман и белгијски астрофизичар Леметр, конципирајући, опет ва бази ОТР ,

дивамични космос, који се шири

(Ryden 2003).

Када америч:ки астрофизичар Ед

вин Хабл констатује, ва бази опсервациове евиденције, да се галаксије у уни
верзуму удаљавају од нас, модел експанзиове васиове добиће пуно право грађа
нства. ·

Какав је физички садржај концепта ширеља космоса? Математички , то се изра
жава на следећи начин. Ако је S(t) растојаље између две галаксије у тренутку t,

ЛИТЕРАТУРА:

tty, к .Ј. , O 'Leary, В . , Chaikin ' А. :
вearation,
Cambridge, Massachussets.

,,

:

1981, 1'he New Solar System, Sky PuЬl. Corpo.
·
·
Димитријевић, М . С.: 1992, Васuона, бр . 1, 7.

~=~~A~Bl~r:~~:. Т.~c~or,d\ra!~w'nus devant Је Soleil, VuiЬert/Adapt, Paris,
1
2003.
http:/ fzehn.uoregon.edu/ soper/Venus
http:/ fwww .solarviews.com/rowfvenus/
.
http:/ fwww.adler.planetarium.org/larn/planets/venus/ .
http:/ fwww.щ31.spb.ru/astronomy /solar..J>ystem/venus/
http:/ fplanetscapes.com/maps/venus.html '
http:/ fwww.jpl.nasa,govfmagellan/
· ·
. .
http: 1fwww .jJ>l.nasa/gov fsolar ..J>ystemjpranets/venus..miSSюns. html
(Примљено фебруара 2004.)
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то растојање је, према овом моделу, растућа функција времена. Познати Хаблов
закон постулира да је брзина удаљаваља галаксија од нас v пропорционална рас

тојаљу (од вас)

r.

v=Hr

(1)

где је Н тзв. Хаблова константа, :која је процељена на H(to) ::::::: 75~!:, (1Мрс =
3,26 х 106 светлосних година), где смо за t 0 узели садашњи :rренутак глобалног

космичког времена. Овај емпиријски закон претвара се у постулат о ширен..у
васионе, уз две (имnлицитне) претпоставке .
Основни ковституенти универзума су галаксије, као што је наш Млечни пут.
Евидевција коју ми имамо са Земље је типична за сваког посматрача, било
са које галксије у васиони (Коперникански принцип) .

1.
2.

Математич:ки израз по којем се меља (тј. расте) међусобно растојање галаксија
ствар је космолоmког модела који се претпоставља. Али и без специфицирања _ове
зависности од времена, два важна питаља могу се размотрити одмах. Прво, шта
се дешава када време неограничено расте (тј . у далекој космичкој будућности)
и друго, када време, тј. еволуцију васионе, пратимо уназад? За наш инфлациони
модел управо друго питаље представља круцијални тест ваљаности читавог ди

VENUS IN PHOCUS

А review ofour knowledge about Venus is given, with an emphasis on cosmic missions
towards this planet.

намичког концепта универзума.

Ако се васиона шири, можда неограничено у простору и времену, обрнути

процес , скупљаље , просторно мора бити ограничен. Ако не постоји, у принципу,
највећи физички обим васионе, постоји љегов минимум - тачка . Да ли је данашљи
универзум, какв.ог га знамо, почео из тачке и како је текла љегова еволуција од тог

тренутка до данас? (Не заборавимо

-

ради се о теоријском моделу, не обавезно о
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стварном стаљу ствари). Какве су промене доживљаВали :конституенти тако кон

али ии ову базирану на ХИЈерархиЈском обрасцу, какву смо разматрали раније.

Што се хомогености тиче, .Њутно~с.ка слика ве обезбеђује ни хомогену васиону,

ципираног космоса? Пођимо зато уназад у времену, према замиmљевој приморди
јалној тачки.

докле могу галаксије да се међусобно прибпижавају? Очигледно да Хаблов
закон важи до ва међусобно растојаље реда величиве димензија (типичне) галак
сије. Код маљих растојаља меља се структура галактичких система, који се су
дарају, дробе.
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2.

'

·1

слично Њутвовском, али сада са ма

'!ериј?м не у (замишљеној) приморди

ЈаЛНОЈ сфери, већ на љеној површини.
Ако се узме да је та сферна површ фи

Прво нестају маљи подсистеми, као звездана јата, плаветарви

системи и сл., затим звезде, итд. све до најмаљих (суб)атомских ковституевата.
Примарна сипа која влада оваквом еволуцијом до (суб)атомске фазе остаје уни
верзална гравитација, али када се дође до елементарних честица, протона, епек

трона итд. ва сцену ступају друге силе, електромагнетва, јака нуклеарна и тзв .

слаба (нуклеарна) интеракција (Vajnberg 1981). И ту настаје проблем. ОТР (или

нека еквивалентна друга теоријс.ка схема) базирана је ва гравитационој интерак

цији и постулату еквиваленције масе и енергије. Ла ли је ОТР (или не.ка слична
класична теорија) релевантна за моделираље понашаља васионе у овим фазама
где су друге интеракције проминевтне? Ла ли се физички процеси· у којима кон
цепт честице престаје да буде доминирајући, .када .се јављају као доминантни
ковституевти друге физичке вепичиве, попут електромагветног поља, могу мод

епирати само преко гравитационе интеракције, или треба увести у игру друге,

исто толико фундаменталне теорије, каква је Квавтва мехаиика? То се питаље
поставило чим је схваћено да гравитациова интеракција води у процес тзв. Ве
ликог урушаваља

(Big Crunch),

који у оквиру ОТР неизбежно резултира у стање

бесконачве густине материје (тзв. · космички сингуларитет).

Физи.ка као наука

нсти~уенти н~~; њој да се међусобно у да

1

љаваЈу,

'ј

1

1
1

како Је поназано

схематски на

слици 2, где је стаље универзума при
назано ве у једном јединственом (ко-

Сли.ка

2. Класичнu АјнштајновсЈru .модел шире~Ьа васuоне

смичком) моменту као на слици
у

неколико

1, већ

нонсекутиввих тренутака.

(Није тel!ll'o поназати да овакав. М<?дел задовољава Хаблов закон

(1)). Треба уо
2, представља

чити да Једва сферна површ, ЧИЈИ Је равански пресен дат на слипи

?Вде унупан {физички) простор ва располагаљу васиони. И .као што посматрач на
Једном коиституев~у ва кружвици нема начина да нонципира дводимензиови прос

тор, .тако и у случаЈу дводимеизиоие васиове (какву добијамо ротацијом кружиице
око Једне од оса нроз центар) нема начина да коиципира (и заnази) тродимен
зиони простор. Ајнштајиовски модел подржава, тако, енспанзиону (инфлаторну)

модел не дефинише центар универзума, свака тачка на сфери је еквивалентна

Но пре него

физич.ка есхатологија, видети, нпр. Ћирковић 2003). Идеја о Великом праску (Big

Bang,

како га је ироиичио крстио Фред Хојл) представља данас централно место

тзв. Стандардног (космолошког) модела, о којем ће бити речи касније.
Васиова се шири

Модел експандујуће васионе може се ковципирати ва бази више фундаментал

них физичких теорија. Нас ће овде, ради поређеља, интересовати две: Њутновс.ка
и Ајнштајиовс.ка класа модела .

1. Њутвовски модел полази од укупне
материје скупљене у малу заnремину
произвољно велике густине, која у не

ком космичком тренутку (ми се овде ве
можемо задржавати ва питаљу дефи
нисаља космичког времена) експлоди
х

ра, попут стандардне експлозивве суп

задовољава Коперникански принцип . За разлику од Њутновског, Ајнштајновски
свакој другој . Васиона с~ не шири из неке тачне- ова се просто шири . (Наравно ,
модел еластичне сфере Је само погодна визуепна слика да се да идеја о неким

особинама апстрактног космичког простора). Код Њутновског модела галаксије
се међусобно удаљавају јер се удаљавају од центра (васионе), нод Ајнштајновске
слике сам космички простор се шири.
·
Линамички модел васионе, поред решаваља основног проблема - дивамичке
стабилности - разрешио је истовремено још два који су мучили космологе одно

сно астрофизичаре. То су били Олберсов и Нојман-Зелигеров парадокс, о ~ојима
см<? говорили у претходном чланку (Грујић 2002б).

нти разлећу радијалво. При томе оне

честице које су у "нултом тренутку"
стартовале са вајвећом брзином, наћи
ће се ва периферији експандујуће сфе-

Сли.ка 1. Класични ЊутновсЈru .модел
шире!Ьа васионе

ре и обрнуто. Овакав процес скициран
је ва слици 1.
Није тешко закључити да се према овом сценарију све честице (нонституеити
будућих галаксија) удаљавају једне од других. Посматрач са конституеита 3,
рецимо, види све друге :конституевте како беже од љега (честице

2 и 4 због релативног радијалног кретаља, а честица з' због релативне 11:z компоненте). Не само
то, већ оваква кинемати.ка испада компатибилва и са Хабловим за:коиом {1), али
само делимично . Није тешко видети да овај сценарио не обезбеђује ( опсервираиу)
изотропвост васионе (тј. Хаблова константа би зависила од правца посматраља).

Парадокс огромног сјаја

ноћног неба уклаља се ауТ<?матски, преко два механизма оперативна у Фридман
Леметровом моделу . Први Је Лоплеров ефекат, који снижава енергију долазећих

~лектромагветн~х таласа,_ померајући им таласну дужииу према црвеном. Други,
ЈОШ релевантНИЈИ ефе.кат Је везан за коначну старост универзума, тј. појаву тзв.
хоризонта. Наиме, пошто светлост nутује коначном брзином с, она која је пошла
према нама из области изван сфере nречвика cr, где је старост универзума дата

са т~ 1/ Н~, још није до нас допрла, тако да је укупна енергија електромагнетног
зрачен.а КОЈа пада у наше оно коначно велика. На сличан начин елимивише се и
гравитациони парадокс.

станце, тако да се сви љени конституе

·,

ноја се шири

што се позабавимо овим проблемом, наведимо укратко основне преТпоставке кос
мопош:ког модела базираног ва идеји ширеља васиоие.

Тај модел почиље управо од примордијалог сиигупаритета, ноји се еi<Спnо

'•

еластична опна,

(надувава), онда је јасно да ће сви ко

васиову, са атрибутом изотропности и хомогености.
Ако се пореде оба горња модела, види се да је Ајнштајвовсни општији и да

зиввим ширењем развија у · :космос .ка.кав видимо данас са својом еволуцијом у
простору и времену (видети, нпр. Islam 1989). (Судбином универзума бави се тзв.

1

зичка,

о природи ве признаје бесновачвости и :космолози су ва сваки начин желели да

избегну овакав · кр!Ј.ј ретроградне анализе еволуције наше васионе.

1 ' .

Ајнштајновски Фридман-Леметров

модел може се замислити да стартује

Ивфлациова пара.циrма

Ста~дардни модел са Великим праском као почетним стаљем универзума об
Ја~нио Је ~ри важна аспекта замишљене васионе, али је остало др.угих питаља на
коЈа он ниЈе био у стаљу да одговори. Два најважнија од љих су:

.

1. Зашто је космички простор "раван"
у троуглу стра~ца кос~олошких размера

, Еукпидски?
180°, односно

Зашто је збир углова
зашто је опсервирана

густина материЈе-енергиЈе у космосу тако блиска критичној густиви, када је за
кривљеност космичког простора нула? Односно, зашто је унупна енергија васионе
тако блиска нули?

2.

Зашто је космос такорећи идеално изотропан, а ' врло вероватно у косми

чким размерама и хомогев? Према Стаидардвом моделу, чак да се ширио брзином
с~етлости, међусобно уд~еви делови васиове вису ви.када могли бити у контакту,
ТЈ. у узрочно-последичној вези. То би било .као да је Колумбо затекао америчке
ИндиЈаице ва истом ступљу цивилизације као Европа, иа:ко се последн.и талас
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насељаваља Америчког континента преко Беривговог мореуза одиграо пре неких
11 000 година (за време последљег Леденог доба) .

кршеља сакросанктног постулата СТР у погледу брзине се не поставља. Тиме се
постиже задовољавајућа ситуација "И Ајиштајн сит, и каузалност на броју".
Какви се ефекти могу приписати овом сценарију у погледу промене дименз~ја
васионе? Ако бисмо, нпр. узели Hi(tf - t~)
100, имали бисмо

Ако посматрамо област у близини космичког хоризонта и констатујемо да има
температуру Т, зашто област која је на супротном крају васионе и није могла
никад да буде у контакту са првом области, има исту ту температуру Т? Све су
ово питаља везана за тзв. мистерију хоризонта, на која Стандардни модел нема
одговор. Како разрешити ове загонетке? Прва ствар која нам пада на па-

мет јесте да се некада космос ширио
много брже него сада и да су у дале-

кој прошлости сви љегови делови били
у каузалном контакту. Ову идеју лансирао је први амерички астрофизичар

Ален Гут (Guth 1981), која је у сада-

шљој верзији позната као инфлациоиа
парадигма. На слици 3. скицирана је
схематски зависност параметра скали-

раља {који смо помиљали у вези са ме-

ђугалактичким растојаљем) S(t). Бр-

t
"'

,.........

Ј
~

=

ције) . Ако би инфлација почела при ti
10- 36 s, и трајала 10- 34 s, хоризонт који
је пре инфлације имао димензије D = бх 10- 28 m, после ље имао би D
2х 10 16

k~ 1

\

s,0 -t

~
u

YIJ

о

t,

Слика 3.

V

(З)
Такав брзи раст дилатационог параыетра био би на слици 3 представљен прак
тично тзв . Хевисајдовом функцијом (тј. вертикалом уместо коначно стрме функ

V\c

;

=

m.

инфлације имао би D

S.,-ен•.

V>

Н= Н((,}=

= 3х 10-44 m, а одмах после инфлације D = 0.9 m.

То значи,

да би, према овом моделу, наша васиона имала више него довољно времена да се
термализује, тј. да јој се изједначи температура, како констатујемо за садашњи

с

const.

~ mсмичко време

=

Исто тако, дијаметар данашљег хоризонта (видљивог космоса) непосредно пре

космос.

Шта се дешава са универзумом после инфлације? Ако је за време инфлациоие
експанзије важило "космос
скаларно поље", данас. знамо да је наша васиона

'•

Пара.м.етар ширеља униве-

рзума ( cxe.мamc'ICU)
зива ширеља васионе дата је нагибом криве, D.Sf fS.t. Проблем са овом идејом

=

насељена углавном (ииертнимЈ честицама, тј.

"обичном материјом ".

Како је

о инфлаторном ширељу јесте што се у инфлациоиој фази космос мора да шири

дошло до ове трансформације. да би објаснили садашње стање, космолози су
опет посегли .за модел?м по аналогији са познатим физичким ефектима. Према
овом. сценариЈу, на краЈу инфлациоие фазе поље се "кондензовало" у честичну ма

брзином много већом од брзине светлости. Из Специјалне теорије релативите
та (СТР) знамо да се ниједно тело, па и ниједна информација, не може кретати
брзином већом од с. Овде треба рећи неколико ствари. Прво, брзина с је ма
ксимална брзина преноса информације, односно простираља неког физичког поља,

Је тзв. фазни прелаз КОЈИМ се мења "агрегатно стање" система. Како би тре
бало да изгледа нашз: крива на слици 3 после инфлације? То зависи од модела,
односно фазе еволуциЈе универзума. За васиону са доминирајућом радијационом

какво је, нпр . електромагиетни талас (као што је светлост), али и било које дру
го поље . Овај физички постулат базиран је са своје стране на фундаменталном
захтевх каузалиости, која се~арушава ако се било шта материјално креће брже
од с. (Како би изгледао живот ако вас нешто удари пре него што сте могли да га
опазите?). Друго, да ли би захтев каузалности био нарушен, ако се све креће од
нас, било којом брзином? Одговор је негативан . Истина, то би био чудан свет,
али могућ. Вратимо се сада нашем графику на слици

једном временском интервалу васиона шири брзином

3. Ако је потребно да се у
v(t) > с, t; < t < t1, од чега

се састојала васиоиа у тој фази и који је био механизам који је то инфлационо
ширеље реализовао?
Код ранијег разматраља "еволуције уназад" видели смо да при неким густи
нама, односно температурама, постају оперативне силе које се дефинишу преко
теорије поља, тј. да сам концепт физичког поља постаје круцијалан. У мод

ерној теорији поља саме честице са (инертном) масом схватају се као побуђеиа
физичка поља. Зато је било разумљиво што се и решеље парадокса хоризонта
потражило управо у оквиру теорије поља.
Специфично, када се ради о сили
која је "носила" инфлацију, претпостављена је егзистенција неког репулзивног
"скаларног" поља (једног или више), од којих се наш свемир у тој фази и сас
тојао. Атрибут "с.каларног" значи да је наше поље с.каларна величина, прост

~риЈу, слично како се г~овита вода кондензује код наглог ширења у пару.

компонентом (рецимо фотонима) k на слици 3 има вредност 1/2, док за честичну
васиону (каква је данас) имамо k
2/3 (ово последље се добија и за Њутновски

=

модел космоса).

до сада смо разматрали модел у ·општим цртама, да бисмо видели да ли се
може коиципирати сценарио који води до садашњег стаља васионе .

дити неки прихватљив механизам који "носи инфлацију". Приказаћемо овде један

од могућих сценарија инфлационе еволуције васељене.
По правилу пољу се може придружити потенцијал, као код гравитационе Њут
нове силе, нпр. ако је поље I{J, пр.идружујемо ~у потенцијал V(rp). Једна верзија
инфлационе потенциЈалне фуmщиЈе приказана Је на слици 4. ФуИI<ЦИја има два
екстремума, један максимум за I{J =О, и један минимум при I{J = I(Jo . Сликовито,
можемо замислити васиону .као куглицу која се котрља по потенцијалној кривој.
Почињући при I{J = О, где Је благи максимум, куглица се полако котрља према
минимуму при I{J
I{Jo. · Почетни положај одговара метастабилном (тј . лабилном

=

равнотежном) стаљу (тзв . лажни вакуум), да би после довољно дугог (космичког)
времена заузеЈЈА. стабилан положај при апсолутном минимуму {прави вакуум).

При томе могуће су (пригушене) ос

v.. ,

вредност температуре.

Слично је и са густином. Ако поље схватимо као физ
ичку силу, онда му се може придружити потенцијална енергија (потенцијал), као
код гравитационог, електричног, итд. поља. Које је то поље које је било носи
лац супербрзог, инфлаториог ширеља? Обзиром да је читав модел спекулативног
карактера, није изненађујуће да се за ову инфлациону силу претпостављају разна
поља, која имају потребне карактеристике. Сва она треба да обезбеде инфлацију

Ht

Хаблова константа у тренутку почетка инфлационе експанзије. Из

(2}

се

види и да је сама брзина инфлације експоиеицијална фуmщија, која расте енормно,
премашујући произвољно много брзину с. Пошто се ради о космосу у којем је
пре и непосредно после инфлације (по претпоставци) доминирала радијациона
компонента материјалног садржаја, а за време инфлације с.каларно поље, проблем

цилације око равнотежне тачке у мини
муму, које одговарају претвараљу по
тенцијалне енергије у честице са кине
тичком енергијом и обрнуто, баш као
што се латентна топлота код неке суп

станце претвара под одређеним услови
ма у топлотио кретаље молекула.

о

{2}
где је

Но то није

довољно да би се сценарио прихватио као физичко објашњење, потребно је пону

број, а не рецимо векторска, као електромагнетно поље. Пример скаларног поља
имамо код расподеле топлоте у некој средини, где у свакој тачки имамо неку

која се математички изражава кивематичком релацијом

То

nоље

Слика 4. Густина реnулзивноz nотенцијала који реалuзује инфланторно
ширеље свемира

максимуь~а), :каЈ«) је скицирано на слици

Ин

флаторна фаза одговара кретању по
платоу на кривој на слици 4. Што је
плато дужи, инфлација је дуготрајнија
и ефектнија, проширујући енормно ди

меизије простора и васионе. У принципу могуће су и компликованије варијанте, са кривом са више минимума (и

4. Према кваитно-механичкој теорији,

систем у Једном минимуму може спонтано да пређе у други, нижи минимум тако

званим тунелираљем кроз "потенцијалну баријеру". Тако би наш космос из'стаља

- - --,
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у минимуму

1

могао да тунелира у стаље

2.

1,

или у апсолутном минимуму, као у

пробудимо се у

2,

3,

то није била (свесна) мотивација, ова слИI<а је имплицитно одговорила и на нека
питаља која нису чисто научне провенијенције, али су нераздвојни пратилац сваке

(Ми се овде не можемо оптерећивати

питаљем да ли се наша актуелна васиона налази у

релативном минимуму,

као у

као ни вероватно.ћом да заспимо у

1,

амбициозне I<Осмолошне теорије (тачније, хипотезе) . То је питаље над питаљима:
Када је све ово почело и ко је повунао ОI<Идач? Одговор је прост - НИI<ада и нИI<о .
На први поглед овај одговор је бесноначно далеi<О од оног ноји нуди (западна)
религија. Но ако се добро размисЛи, управо је супротно тачно. Као што мора да
буде . И једно и друго створио је исти демијург- hото sapiens.

а

рецимо) . Инфлација сиижава Драстичио температуру васионе,

али када се достигне прави вакуум велИЈ<И део потенцијалне енергије скаларног
поља претвара се у релативистичке честице, попут фотона, ноје поново загре

вају космос, враћајући температуру на прединфлаторну вредност. Tai<o имамо
нето резултат - од сићуmне васионе са интерагујућим деловима Добијамо наш
данашљи универзум са расi<ИНутим наузалним односима . Раван, изотропан и хо

•'

'

ЛИТЕРАТУРА:

Acel А .: 2001, Bozija jednaeina, Polaris, Beograd.
Vajnberg S.: 1981, Prva tri minuta, Vuk Karadzic, Beograd.

моген .

КоЈIИIСо Јсосмоса

Грујић П. : 2002а Увод у носмологију I<ao представу Света, Васио~а,

7.

Све до сада речено спада у оi<Вир Стандардног инфлаторног модела, ноји је
одговорио на многа питаља , али, наравно, не на сва . Шта је било пре инфлације
и шта је иницирало инфлациону енспанзију? Kai<o се из хомогеног скаларног поља

Грујић П.: 2002б, Концепт фраi<Талног Космоса, Васио~а, XII,
Guth А. : 1981, Phys. Rev. D, 23, 347.
Islam Dz.: 1989, Konaena sudЬina vasione, Vuk Karadzic, Beograd.

развио данашљи Космос, са свом својом разнолином струi<Туром, галаi<сијама и
љиховим скупинама, звездама, међугалаi<Тичном материјом, мИI<роталасним кос
миЧI<Им позадинсi<ИМ зрачењем, итд? Једну интересантну надградљу над првобит

ним Гутовим сценаријом дао је русi<И астрофизичар Андреј Линде

(Linde 1985),

INFLATORY STOCHASTIC MODEL OF ТНЕ UNIVERSE
Some basic features of the concept of an inflatory, stochastic, self-reproducing, eternal
multiverse are given, with an emphasis on the physical background of the cosmological
ideas.

од ових носмоса, у Космосу (као што живимо у једној од галаi<сија, у Галаi<сији) .

1

'1

r

1

1'

УдК

Судб ин а ових домена одређена је ;н. их овом величином и другим нараi<теристикама,
у смислу у којем смо говорили о Фридман-Леметровој васиони . Веома мале пр
вобитне флунтуације после инфлације. зачетнице су маљих носмиЧI<Их струнтура,
наi<Ве су нпр. галаi<сије.

522.1

AMATEPCI<A ACTPOHOMCI<A

да има

сопствену

Ива~ С. Брјуха~ов

Аматерска астрономска група "Бетелгез",
Републичi<И центар за техничку нреативност ученИI<а,

уп. Макаионак

12, 220023 Минск, Белорусија .
E-mail: betelgeize_astro@mail.ru.

диме

нзионалност (дакле , не обавезно тро
димензиону), специфичие физИЧI<е си

Астро~о.м аматер Ива~ С. Брјуха~ов из Мин.с?Са, са 1еоји.м сам се дружио ~а
Лет1Ьој Ш?Со.л.и за .м.л.аде астро~о.ме 2003 у Одеси, иcny~uo је овим ч.л.а~?Со.м обе!iа1Ье
?Соје .ми је тада дао, да lie читаоци.ма " Bacuo~e " nредставити друштво астро~о.ма
а.матера "Бете.л.zез" ?Со.ме је н.а че.л.у. Иначе овај усnеш~и астро~о.м аматер ради

ле и законе , различите од оних ноје ми
познајемо у нашем мини-космосу, итд.
Неi<И од ових носмоса шире се до у бе
сконачио

у

простору

реколапсирају

у

и

времену,

ГРУПА "ВЕТЕЛГЕЗ"

ИЗ МИНСКА У БЕЛОРУСИЈИ

Ово све изгледа (научио) фантастично,
али није . Научна фантастИI<а је "про
за" према машти модерних космолога!
Према неi<Има, сваi<И од ових мини-уни
верзума може

?Сао nрофесор у сред7Ьој Ш!СО.Л.U у zраду Марuји~а Гор1Са у O!CO.Л.U~U ми~с'/Са .

Ми.л.а~ С. Ди.митријеви!i

неi<И

I<Вази-сингуларитете

Слика 5. У.мет~ич?Са nредстава
(џиновсне црне рупе и сл . видети, нпр .
и~ф.л.атор~оz .му.л.тиверэу.ма
Тејлор 1977), да би се из љих породили
нови у~иверзуми (других, евентуално, нарактеристика), итд. Космос се у овој
слици Јавља као снуп мини-васиона, мултиверзум, нако се зове овај ентитет, ноји

битише попут живог организма, где носмоси нестају, нови се рађају, по непред
видивом сценарију, нао бесноначиа међуигра законитости и случајности . У овој
слици нема почетка, нема нраја, нема регуларности, све настаје из Хаоса и враћа

се у Хаос . даi<Ле, ако постоји демијург (01Jp.LOVP"fO<; - узрочнИI<, зачетнИI<, на
старом грчком) и ако је Ајиштајн ренао да се Бог не ноцка, у овој грандиозној
игри са мулти-верзумом творац ОТР ни!е био у праву . Барем према нашим мод
ерним демијурзима (виртуалних светова).
Епилог

Видели смо на почетку нако је конципиран Фридман-Леметров модел васионе,
у свој динамичкој једноставности својој . Инфлациона парадигма, са своје стране,
решила је , с једне стране проблеме који су остали. необјашњени у · Стандардном
моделу, конципирајући једну слику универзума која је колИI<о импресивна, толИI<о
и фантастична, посебно нада се ради о љеној стохастичкој варијанти.

No 5, 125.

Linde А.: 1985Ј The Universe: lnflation out of Chaos, New Scientist, 105, No 1446, 14.
Пајин Д. (ур. : 1991, Почетак и нрај света, Дечје Новине, Г. Милановац.
Ryden V. : 200 , Introduction to Cosmology, Addison-Wesley, San Francisco.
Tejlor Dz.: 1977, Crne rupe: kraj svemira?; Vuk Karadzic, Beograd.
Cirkovic М .: 2003, Ат. Ј. Phys ., 71, No 2, 122.
(примљено јануара 2004.)

који данас живи у САД . Овде ћемо скицирати пене од љегових идеја.
Већ смо реi<Ли да су разна физичка поља могла у прединфлаторној фази бити
једини нонституенти универзума. То су I<Вантна поља, подложна I<Вантним флук
туацијама, са лоналним интензитетима који флунтуирају на битно случајан, не
предвидив начин. Оваi<Ви процеси називају се стохастиЧI<Им, алеаторним и сл.
Ове флЈI<Туације инфлација проширује до огромних размера, I<ai<O смо видели и
када инфлаторна енспаизија престане, флуктуације пре инфлације "замрзавају" се
у домене космИЧI<ИХ размера . Управо сваi<И од ових домена и јесте самосвојни кос
мос, ноји је изгубио I<OHTai<T са осталим доменима-носмосима. Ми живимо у једном

l'
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Иако јој

Група "Бетелгез" је основана децембра

.1

трања Халејеве номете .

1985.

у " славним" данима посма

У почетку чинила су је три астронома аматера :

ко

.ординатор Иван Брјуханов и посматрачи Александар Нахајно и Ангела Злебова.
Координатор групе Иван Брјуханов сарађује од 1984 са сарадницима државног
астрономског института (ГАИШ) из Мосi<Ве а од 1987 са сараднИЦИма Одесне
опсерваторије . Од 1989. посматрачи групе "Бетелгез" су сарађивали са антивним
члановима удружења " Квазар " Јуријем Горјачком , Константином Морозовим итд.

У то време у групи се појавио нови активни посматрач променљивих звезда и ме

теора Иван Сергеј.

Прва експедиција групе " Бетелгез" (Иван Брјуханов и Аленсандар Нахајко)

на Одеску опсерваторију у јуну

траживаља

9

-

јулу

1989.

променљивих звезда у сазвежђима

донела је одличне резултате :

Bootes

и

Corona Borealis,

ис

нове везе

са астрономима из Одесе и нове везе са активним посматрачима променљивих

звезда из бившег СССР. У то време чланови групе "Бетелге.з" постају Влади- .
мир Шчунин, Игор Клоцко, Валериј ГригореНI<о, Вјачеслав Мамедов, Владимир .
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Жуков, Сергеј Фалецкиј, румунски посматрач Атила Коса-Киш и други. На крају
1989. групу посматрача променљивих звезда чини 14 особа .
Криза и распад Совјетског Савеза у nрвој половини деведестих довела је до
наглог опадаља броја посматрача у групи "Бетелгез" . Тек средином деведес
тих груnа почиље поново да се попуљава углавном посматрачима почетиицима из

Белорусије и то у највећем броју из редова ученика Виталија Невског и Игора
Бачука. Моји ученици и неки од посматрача групе "Бетелгез" активно сарађују
на посматраљу комета са Виталијем Невским и са координатором за посматраља
комета Сергејем Шурпаковим.
Године 1994. обновљена је сарадља на заједничком посматраљу метеорског
роја Персеида са коордиватором удружеља "Квазар" Јуријем Горјачко .
Године 1996 .. активни посматрач групе "Бетелгез" Иван Сергеј организује асо

цијацију

BNOM (Belarus Network of Observers of Meteors).

У

1997.

Иван Сергеј је

први ушао у Међународну организацију за метеоре, од које је постављен за коор
динатора за метеорска посматраља у Белорусији. Године 1998. Иван Брјуханов
је групи "Бетелгез" nредложио нови посматрачки програм "RADIANT", у оквиру
кога би се вршило патролно посматраље метеора у циљу откриваља радијаната

непознатих метеорских ројева, а за координатора предлаже Ивана Сергеја, као
вајвећег стручњака у овој области, члана међународне организације за метеоре
и осиивача BNOM-a (seriv@ramЬler.ru) .
до 1998. године основа рада групе "Бетелгез" била је заједвичка регуларна
посматраља променљивих звезда, а од 1996.
године и посматраља метеора у
оквиру BNOM-a. На подручју посматраља nроменљивих звезда, основа за рад
ваше групе је Мивсi<а аматерсi<а патролва фотографсi<а I<олекција, коју је оформио
Иван Брјуханов уз учешће Игора Бачука из Гомеља . Од 1985. до данас вршена
је фотопатрола у 59 области неба, I<ao и фотопатрола Месечевог дисi<а помоћу
·Ј

Учесници Београдског астрономског викенда

15. јуна 1992. године.

С лева

на десно: Велибор Ркаловић, Александар Томић, Лука Ч. Поповић,

Милан Јеличић, Милан С. Димитријевиh, Зоран Ивановиh и Иштван

Максутовљевог телесi<опа "Intes-6tm" 150/1500 (користећи филм "Микрат-200",
"Миi<рат-300" и "Микрат-Ортохром") у циљу откриваља I<ратi<отрајних и неста

Вmще

ционарних појава ва љеговој површини. до децембра 2000. године снимљено је
. укупно 14 500 негатива . Од 1993. ваучници Одеске опсерваторије а од 1998.
и Пулi<Овс~е показују велики интерес за ову колекцију фотонегатива добијених
током редовних патролних посматраља.

Треба напоменути да је Иван Брјуханов вршио патролна посматраља Месе
чевог диска у циљу откриваља I<ратi<отрајних и вестационарних појава још пре

осниваља групе "Бетелгез", од 1978. године. Од 1994. године усnостављени су
контакти са посматрачима Евгенијем Арсјухиним, Владимиром Лејшi<ановим и.
Николајем Кулешовим. Алеi<сеј Викторович Архипов - радиоастроном Xapi<oвci<e
опсерваторије (rai@ira.kharkov.ua) такође се интересује за ваш рад.
Нажалост
за ове програме нема довољно заинтересованих посматрача. Сергеј Шурпа~<ов
координатор за посматраче I<омета у Белорусији, по програму "DEEP SKY and

·1.

!

СОМЕТ", (shurpakov@tut.by), такође је изразио жељу да се прикључи nатролвим
посматраљима и заједничким посматрањима Месеца I<Ористећи CCD-I<aМepy.
Позивам све заинтересоване cpnci<e астрономе аматере ва сарадљу у патроли
променљивих звезда и I<раТI<отрајних и нестационарних појава на Месецу. Наша

'
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заједничка посматраља биће публикована у часописима посвећеним nроменљивим
звездама. Моја адреса: Иван Брјуханов 220033, БЕЛАРУС, Мивсi<, ул. Суд

малиса, 16-27. e-mail: betelgeize...astro@mail.ru. Са сваким I<O жели продисi<утоваћу
детаље посматраља и начин извештаваља.

Превео Милан С. Ди.мuтрuјевuћ

(Примљено ~~ЈХ~бра

2003.)

GROUP OF ASTRONOMERS AMATEURS "BETELGEUSE"
FROM MINSK, BELARUS
History, development and activities of the group of astronomers amateurs "Betelgeuse"
from Minsk, Belarus, is presented.

После седнице Уређивачког одбора ВАСИОНЕ

12.

фебруара

1992.

С

лева на десно: Милан Вулетиh, Милан Јеличић, Милан С. Димитријевић,

Јелена Милоградов-Турин, Лука Ч.

Поповиh, Александар Томиh,

Божидар Поповиh и Ненад Јанк:овиh. Снимио: ЉубШIIа Јовановиh.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА
"РУЋЕР БОШКОВИЋ" ТОКОМ 2003. ГОдИНЕ
Народна опсерваторија је била отворена за паворамско разгледање Београда

радним данима у периоду од 9°0 до 1900 часова, а викендом у периоду од 1200
до 22 30 . Посматраља објеката ноћног неба организована су током године петком,
суботом и недељом од 1900 до 22 30 , иако је званично радно време краће. У данима
дешавања интересантних астрономских појава и посматрања појединих небеских

тела радно време се прилагођавало потребама грађана (нпр. за време посматраља
Марса у опзицији дежурало се седам дава сваке вечери).
Плаветаријум је био отворен за појединачне и групне посете у току целе го
дине, осим у јануару, фебруару и крајем децембра, када је због скупог грејаља и
неприступачног прилаза био затворен .
Истичемо да је 2003. rодива била вајуспешвија у 70 rо.цива постојаља
Друштва јер:
- Народна опсерваторија и Плаветаријум су имали посету од 43 815 грађана што
је апсолутни рекорд. Како чланови друштва не плаћају улаз процена је да је
Астрономс:ко друштво "Руђер Боm:ковић" током 2003. године посетило 45 000
грађана.
- Народна опсерваторија је забележила ре:кордну посету током једне .ноћи . За
време велике опозиције Марса 27. августа на Народну опсерваторију је Дошло
700 посетилаца.

.. ~ .

- Курс астрономије за почетнике одржан током ·јесени 2003. rодиве је са просеЈiом
од 112,3 слушалаца по једној теми (укупно је одржаво 24 тематска предавања)

најпосећенији од свих до сада одржавих :курсева.
"Васиона" , часопис за популариэацију астрономије је у 2003. години изашао је
на укупно 188 страва.
На Народној опсерваторији и Плаветаријуму, током 2003. године реализоване
су следеће активности:

-

. АКТИВНОСТИ

НА НАРОШIОЈ ОПСЕРВАТОРИЈИ
КУРС АСТРОНОМИЈЕ

Као и сваке године одржани су пролећни и јесењи курс астрономије за П?
четнике.
Ове курсеве чине по 24 предавања на :којима се слушаоци упознају
са основама астрономије. Предавања су праћена проје:кцијом око 900 слајдова,

презентацијама на рачунару (видео бим), пројекцијама астрономских филмова и
плаветаријумским пројекцијама. Предавачи су били стално запослени астрономи
и чланови Друштва различитих професија, као и студенти астрофизике .
LXXII, nролећнu !Суре, почео је 07. марта, а завршен је 07. јуна 2003. године.
За заинтересоване полазни:ке је одржан испит за сарадника Народне опсерваторије
и Планетаријума, :као и обука за руковаље телескопО).f. Предаваљима пролећног
курса присуствовало је 1932 слушалаца, ·просечно 72 по једном. Курс је водио
Александар Отаmевић.
LXXIII, jece111u !СурС, је почео 26. септембра, а завршен је 13. децембра 2003.
године.
За заинтересоване ·полаэнике је одржав испит за сарадника Народне
опсерваторије и Плаветаријума. На предаваљима јесењег :курса присуствовало

је 2675 слушалаца, просечно
евић и мр Натаmа Станић.
Табела
предаваље

1.

79

по једном.

Пролећнu

Курс су водили Александар Отаm

u jece111u

"УРС астрономије
број

предавач

пролеће 2003./јесев

2003.

"Небеска сфера"

Александар Оташевић/мр Натаmа Станић

"Земљина ротација
- последице"

Александар Отаmевић/ Александар Оташевић

спушалаца

92/190
120/150

1.

ВАСИОНА
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"Земљина револуци- Александар Отаmевић/мр Н!!-таmа Станић
ја

-

последице"

"Сазвежђа"

Александар Отаmевић/ Александар Оташевић

"Временски системи

Александар Отаmевић/мр Натаmа Станић

·и

календар"

"Месечево кретаље
- последице"

ВАСИОНА LII 2004,

LII 2004, 1
85/150

После nролећноz курса, одржан је 14. јуна испит за сараднике . На испит је
изашло једанаест кандидата, а положили су Dорис Павловић, Александар Раду
ловић, Жарко Јоксић, Ива Бркић, Александра Чавара, Саида Јеринић и Инес
Швенда .
За кандидате који су nоложили теоријски део исnита организована
је практична обука и заказан термин полагања nрактичног дела испита. Због

75/125
95/120

незаинтересованости кандидата и недолажења на заказане термине практичне обу

/Александар . Отаmевић

ке други део испита није одржан . Испит је водила трочлана комисија у саставу
мр Натаmа Станић, Владимир Ненезић и Горан Павичић .
После јесеље-г ~>урса, одржан је 20. и 27. децембра испит за сараднике. На
испит је изашло осамнаест кандидата, а положили су Сандра Хољац, Ненад Фил
иповић, Cama драгојевић, Љубав Јеромић, Никола Коруга, Немаља Павловић,
Андрија Зечевић и Милан Аралица . Испите је водила трочлана комисија у сас
таву : Ненад Трајковић, Владимир Ненезић и Горан Павичић (20. децембра) и
мр Натаmа Станић, Владимир Ненезић и Горан Павичић (27. децембра).

-/135

"Земља и Месец"

Александар Отаmевић/мр Натаmа Станић

"Меркур, Венера

Александар Отаmевић/ Александар Отаmевић

95/93
100/80

Александар Отаmевић/мр Натаmа Станић

100/80

мр Натаmа Станић/ Александар Отаmевић

100/80

,•:

и Марс"

"Планете Јупите-

ровог типа"

"Сателити и прстенови џиновских пла-

пета"

"Мала тела Сунче-

Александар Оташевић/ Александар Отаmевћ

вог система"

"Еволуција Сунче-

Александар Оташевић/ Александар Отаmевић

ПАН ОР АМСКО Р АЗГЛЕдАЊЕ БЕОГРАдА И дЕМОН СТР А ПИЈЕ
ИЗГЛЕдА НОЂНОГ НЕБА ТЕЛЕСКОПОМ

75/85

Народна опсерваторија је била отворена за грађане радним данима од 900 до

19° часова, а викендом од 1200 до 22 30 сата . У 2003. години, са плаћеном улазни
0

85/80

цом је било 29 010 посетилаца . Број посетилаца је већи, јер чланови Друштва и
њихова ужа родбина имају бесплатан улаз .

вог система"

"Сунце"

Александар Отаmевић/мр Натаmа Станић

"Звезде"

мр Наташа Станић/ Александар Отаmевић

70/147
95/80

Александар Отаmевић/мр Натаmа Станић

75/95

Александар Отаmевић/ Александар Оташевић

75/90

Александар Отаmевић/мр Наташа Станић

55/90
65/90
75/90

АСТРОНОМСКА ПОСМАТРАЉА

"Рађаље звезда .

Живот и смрт звезда малих и ере-

Током 2003. године Астрономско друштво "Руђер Боmковић" је организовало
пет великих nосматрачких а.Јщија тада
посматране следеће појаве и објекти:

cr

-пролаз Меркура исnред Сунца f07 . мај) се посматрао са терасе Народне оnсер

дљих маса"

"Живот и смрт
звезда великих

маса"

"Наша галаксија"
"Свет галаксија"

мр Натаmа Станић/ Александар Отаmевић

"Особине космоса

Александар Оташевић/мр Натаmа Станић

на великој скали"

Александар Отаmевић/ Александар Отаmевић

75/85

"Телескопи"

Владимир Ненезић/Владимир Ненезић

"Аматери и астро-

Владимир Ненезић/Владимир Ненезић

40/90
40/90

пријем"

номија"

"Еволуција космоса" мр Натаmа Станић/мр Натаmа Станић

Милан Новаковић, Срђан Ћукић/

80/180
80/180

Срђан Ћукић, Горан Павичић

ИСПИТ ЗА САРАднИКА НАРОднЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ И
ПЛАНЕТАРИЈУМА
Полазници Курса астрономије, који положе испит који се састоји иэ теоријског
и практичноr дела, стичу 3В81Ье сарад11ИЈ<8 Народне опсерваторије и Планетари
јума.

·1
1

1

1

зрачеље и инстру-

"Живот"

ваторије и из Липовичке шуме . На обе локације праћен је цео ток појаве. Сни
мљена је 450 фотографија које се налазе у завршној фази обраде .
-делимично помрачење Сунца (31. мај) се nосматрало са терасе Народне опсер

1

"Електромагнетно
менти за љегов
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ваторије и са локације у атару села Велико Средиште у близини Вршца. На обе
локације праћен је цео ток појаве, снимљена је 300 фотографија које се налазе у
завршној фази обраде .
- демонстрационо посматраље објеката ноћног неба је оргаНизовано за учеснике
Београдског астрономског викенда на локацији на планини Космај (28. јуна) .
- демонстрационо посматраље објеката ноћног неба са ющентом на посматраље
планете Марс, организовано је за учеснике Летљих астрономских сусрета са

локације у атару села Шимановци

(06 .

септембра) .

помрачење Месеца (09. новембра) посматрано је са терасе Народне опсерва
торије . Праћен је цео ток појаве . Направљено је 550 фотографија од којих је
после основне обраде у току исте ноћи направљен филм трајања 20 секунди који
је приказан на телевизији 892 и ВК телевизији током следећег дана .
Током године, сарадници Астрономског друштва "Руђер Dошковић " су само
стално или уз стручну nомоћ запослених на Народној опсерваторији посматрали

-

следеће објекте :

планете: Јупитер (са посебним освртом на детаље у атмосфери), Сатурн (са
посебним освртом на систем прстенова), Уран, Нептун, Марс, Венеру и Меркур
-сателите : Месец (са nосебним освртом на детаље површине), Ио, Европа , Га
нимед, Калисто , Титан, Тетис, Реа, Лиона , Енцеладус
- днојне звезде : Полукс, Северњача, Алмак, Кастор , Алкор и Мизар, g Лире, (Ј
Лабуда, Албирео, "У Андромеде , а Близанаца и ТЈ Персеја
- звездана јата: М45, М35, М37, NGC 884 и 869, М92, М13, NGC 884 и NGC 869

-

- маглине: М42 и М43, М27 и М53
-галаксије : М31, М32, М81, М82, М51,

NGC 5195

и

MllO

'·

'.
'

·ј

i
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ПРЕдАВАЊА НА НАРОдНОЈ ОПСЕРВАТОРИЈИ

САРАдЊА СА МЕдИЈИМА (НОВИНСКИ ПРИЛОЗИ, СНИМАЊЕ РАдИО

Одржано је шест предаваља којим је присуствовало 335 посетилаца .
Пре
даваља су била о историји Друштва, историји Београда и пр.инципима рада

И ТВ ЕМИСИЈА)

i.

телескопа.

Члан?ви и стално запослени <:У ·преко р~о и ТВ емисија, различитих новина
и агенциЈа вршили популаризадиЈУ астрономије . Медији су редовно обавештавави
по свом захтеву, и са н_аше стране о значајним астрономским догађајима: riочец

им~ годишљих доба, видљив<;>сти планета и других небеских тела, метеорским

ПРЕдАВАЊА ПО ПОЗИВУ

ројевима, почецима и садржају курсева астрономије, Београдског астрономског

викенда, Летњих астрономских сусрета и др . У дневном листу "Политика" свако

На позив организатора научио-популарних предаваља у Галерији науке и те
хнИЈ<е Српске академије наука као и других установа током 2004. године одржава
су следећа предаваља .
- председНИЈ< Друштва Милан С. Димитријевић је одржао следећа предаваља:
- 27. марта. "Коначна судбина Васионе" у гимназији у Смедеревској Паnанци
- 01 . априла. "Коначна судбина Васионе" у Ротари клубу "Београд-Дунав"
- 08. априла. "Хемија Васионе" у Вишој техничкој школи - Зрењанин
- 09. априла. "Невидљива васиона - неутринско небо" у Ротари клубу Београд-

" Стари Град"
- 21 . априла.

.

дневно излазе подаци о излазу и· залазу Сунца и Месеца које је израчунало наше

друштво. Сарађивала се са следећим медијима :
Агенција : ТАНЈУГ

Радио станице: Београд 202 (18), Студио В {11), Београд 1 (7), Идеја (5), Накси

(2), радио В92 (2), Барајево (2), Радио Шабац (2), Нови Сад (2) Новости (2)
Југославија (1), Политика (1), "Контакт радио" (1), радио IIГ (1), 'vu радио (1):
Индекс (1), Хит (1), Радио Ниш (1).
ТВ станице: РТС (14), студио Б (5), дечја ТВ (3), РТВ Пол~тика (2), Б92 (2),
Станком (2), Пинк {2), БК телевизија (2), Бисер (1), ТВ Лозница (1) Интернет
телевизија (1), Метрополис (1).
'

технике САНУ
маја. "Сунце наша звезда- у сусрет помрачељу" у Вршачкој гимназији
јуна. "Има ли живота изван Земље?" у Галерији музеја науке и технИЈ<е
САНУ
- 28. јула. "Има ли живота изван Земље?" у Ротари клубу "Вршац", Хотел
"Србија", Вршац
- 23. новембра . "Има ли живота изван Земље" Огранак САНУ у Новом Саду
- 04. децембра. "Живот извав Земље" Гимназија у Сечљу
- 11 . децембара. "Сунце и љегова активност" Гимназија у Ужицу.
- УправНИЈ< Народне опсерваторије и Плаветаријума др Лука Ч . Поповић је 14.

У заградама је дат број nрилога.

ИНФОРМАUИЈЕ ГРАЂАНИМА О АСТРОНОМСКИМ ПОЈАВАМА
Народна опсерваторија је свакодневно добијала низ позива грвђана у којима

фебруара одржао предаваље "Планете око других звезда" у Галерији музеја науке

су тражени подаци о излазу и залазу Сунца и Месеца, фазама Месеца, плане

тама (посебно за време опозиције Марса), различитим појавама на небу, почец

11. јуна одржала предаваље
- најновија истраживаља" у

има годишљих доба, указном времену, могућности судара са малим планетама
итд. На те позиве се редовно одговарало.

БИБЛИОТЕКА

ИЗдАВА ЧКА дЕЛАТНОСТ

Разноврсне астрономске кљиге и часописи помогли су сарадницима и пос~
тиоцима Народне опсерваторије у проширивању знаља и бољем обавештаваљу
јавности. Друштво је током 2003. године путем претплате добијало популарне
астрономске часописе : Sky & Teleacope, Astronomy Now и Astronomy. Библиотека
је обогаћена са око 150 нових наслова . Највећи број наслова је поклон нашег
истакнутог члана Љубише Јовановића.

У 200_3. години изашла. су из штампе четири броја часописа ВАСИОНА, а
пети броЈ за 2003. годину Је због техничких проблема штампав у јануару 2004.
године на

страна. Укупно је mтампано

188

страна .

Изложба око 50 колор фотографија (постера) астрономских тела била је доступна посетиоцима Народне опсерваторије.
'

Чланови друштва и остали заинтересовани су скоро свакодневно користили
светску комуникациону мрежу Интернет у области астрономије (информације,
програми, радови, обрада слика} као средство за стицаље знања и писаље попу

www.astrorb.org.yu .
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СТАЛНА ИЗЛОЖВА АСТРОНОМСКИХ ФОТОГРАФИЈА

ИНТЕРНЕТ

ларних чланака за "Васиону". Друштво поседује

e-mail адресу adrb@verat.net као

1

сти (5), Експрес Политика (5), Глас (2), Фравкфуртске вести (2), Борба (2), Lisa
(1), Belgrade life (1), Курир (1) , Балкан (1), данас (1).

- 30.
- 24.

и презентацију

'•

. i

.

Листови и часописи : ПолитИЈ<а (10), Блиц (9), Вечерље новости (8), Глас Јавно

"Настанак и коначна судбина Васионе" у Галерији музеја науке и

и техНИЈ<е САНУ
- Предавач у Планетаријуму мр Наташа Станић је
v_llpнe рупе, квазари и активна галактичка језгра
1 алерији музеја науке и теХНИЈ<е САНУ

(5)

'
!·

:i
:

АСТРОНОМСКИ дИЈАПОЗИТИВИ

Ј1

4руштво поседује највећу колекцију астрономских слајдова у Југославији.
С~аЈдО~е користе ~ви наши популаризатори астрономије за припрему и презента
ЦИЈе. најразл_ичитиЈИХ предаваља, како у оквиру нашег Друштва, тако и вав и.ега .

СлаЈдотека Је током 2003. године обогаћена са 80 нових слајдова.

Ј'
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БЕОГРАдСКИ АСТРОНОМСКИ ВИКЕНд (БАБ)

XXI

У различитим: активностима на Народној опсерваторији учествовало је укуnно

34 556

Од 27. до 29. јуна 2003. године у Планетаријуму нашег Друштва_је одржан
XXI БАБ . Популарна предаваља одржана у оквиру ове . манифестациЈе била су
посвећена различитим: астрономским темама. Одржано Је десет предав~ња . У
купно је присуствовало 500 слушалаца. У оквиру БАБ-а организована Је и пос
матрачка акција на Космају, којој је присуствовало 15~ грађана . Помоћ при
ликом организоваља XXI БАБ-а Астрономско друштво Је добило од Катедре за
астрономију, IPS-a (International Press Service) и предузећа "Ласта".

VI

посетилаца.

АКТИВНОСТИ У ПЛАНЕТАРИЈУМУ
у току

2003.

посетилаца .

године у Планетаријуму је .одржано 217 предаваља за 8984

За студенте Астрономије Матема.тичког факултета, Војне академије, Грађеви

нског и Географског факултета, организовано је 8 предаваља на којима је било
225 слуmалаца. Гости Планетаријума, 42 пута биЈЈи су ученици средњих mкола
њих 1814, а. 27 mкола. је из Београда, по дне из Новог Сада, Крушевца. и Су~

ЛЕТЊИ АСТРОНОМСКИ СУСРЕТИ (ЛАС)

отице и по једна из Обреновца, Сомбора, Ниша, Кикинде, Ваљева, Лазаревца,

Ова манифестација је одржана од 29. авгус:а до 06._ ,?ептембра ~003 . године.
Обухватала је пет предаваља на. тему "Упозна.ЈМО Мар~ . Укупно Је присус!во

Панчева, Пожаревца и Сремских Карловаца . Најбројније су биле основне школе.
Из Београда је било 44 посете, 5 из Младеновца, 4 из Брmца, по 3 из Лазаревца,
Ча~а, Палића и Борче, по 2 из Лесковца, Панчева, Шабца, Бољеваца и Рутља и

вало 430 слуmалаца . У оквиру ЛАС-а организована је посматрачка акциЈа у
а.тару села Шимановци којој је присуствовало 100 грађана . Помоћ приликом ор
ганизоваља ЛАС-а Астрономско друштво је добило од предузећа "Ласта" .

по Једна из Ирига, Суботице, Ковина., Пожаревца, Гроцке, Прокупља, Трстеника,

Брбаса, Новог Сланкамена, Беmке, Смедерева, Сопота, Дудовице Грабовца и
~тарчева. На 90 предаваља укупно је било 5012 слуmалаца. Осим ~га одржано
Је 32 предаваља за грађане, на I<с;>јима је било 214 слушалаца. Било је И 35 ор

Табела 2.Beozpaдc1CU астроно.мс1СU вu~еенд

ганизованих груnних посета за кОЈе су одржана предаваља а. слушалаца је укупно

предаваље

пре,цавач

"Занимљива Басиона"

Александар Оташевић

"Открића аматера. кроз историју"

Милан С. дим:итријевић

доводиле и туристичке агенције из Ниша, долова, Лесi<овца, Шапца Зрељанина

"Пикеринг и његов харем"

Наташа Станић

"Земљиве путање"

Александар Томић

уствовали ~ Мачевалачки Ј<Луб "Свети Ђорђе", Клуб лечених алЈ<охоличара, уче

" Најстарији а.стровомски инструменти"

Горан Павичић

"Галактички светови"

Слободан Нинковић

Експедиције. на Космај

Владимир Ненезић

"Сунце"

Милан С. ДИМ:итријевић

"Астрономске. опсерваторије."

Милан С. димитријевић

"Звездано небо

Наташа Станић

-

инспирација за уметнике"

било 1719. Међу овим групама. најбројнији су били дечји вртићи и предшколске

установе и то десет из Ваљева и три из Београда.

Сомбора, Крагујевца, Крушевца и Ваљева. Организовано су предав'аљима прис~

ници специЈалне mколе за глувонеме, ФранцусЈ<е ШЈ<Оле, Интернационалне mi<oлe,

llii<oлe за образоваље одраслих из Обреновца, питомци дома ученика средњих

mкола и mведсi<И амбасадор са пратњом. За наше госте Наташа Станић је одржа

ла 82 предаваља, Горан Павичић 48, Алеi<сандар Оташевић 41 Јасмина Милоса27 и Милан Јеличић 6.
·
'

вљевић

ИНБЕСТИUИОНО И ТЕКУЋЕ ОдРЖАБАЊЕ
На Народној опсерва.торији:

- постављено пет панорамских телескопа
- обојена I<утија телесЈ<опа и заштитна ограда на тераси Народне опсерваторије
- потпуно реновираље мокрог чвора

Табела 3 . Лem'/1Ju астроно.мс~еu сусрети

"Историја.т истраживања Марса"

Наташа Станић

"Кретаље Марса"

Милан Ј еличић

"Физичке карактеристике Марса"

Владан Челебоновић

"Космичке мисије на Марс"

Милан Миљущевић

-Посматрачка експедиције.

Посетиоце су организовано

-

У Планетаријуму:
није било већих захвата

ПЛАН И ПРОГРАМ РАдА У 2004. ГОДИНИ И ПОЧЕЦИ ЉЕГОВЕ

Владимир Ненезић

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Градском Сеi<ретаријату за I<ултуру, I<Оји је г~авни буџетсЈ<И подржавалац рада
друштва, 9. октобра 2003. достављен је плав и проГрам рада за 2004. годину.
И;3 овог акта се види да су планираве следеhе активности и набавке:

РАд СА СТУдЕНТИМА

У оквиру сарадње са Математичким факултетом из Београда, део предаваља
на курсевима астрономије за почетнике су одр~али ету дент~ "астрофизике и то
у оквиру предмета "Методика наставе и историЈа астрономије . Запослени пре
давачи из Планетаријума су им помогли у припреми за предавања (структура
излагања, избор слајдова, .коришћеље пројекционих инструмената .. . ).

РЕдОВНЕ АКТИВНОСТИ
1

'!

1. LXXIV I<ypc астрономије за почетиике, почетак 12. марта. Курс је почео и

за раэпику од ранијих који су имали 24 лекције овај ће имати 26.

2. Испит за сараднике Народне опсерваторије и Плаветаријума (крајем јуна)

и практичва обука.

;,
!.
•1
.,
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З. XXII Београдски астрономски вИЈ<енд (крајем јуна) .
4. VII Летљи астрономски сусрети (крајем августа) .
5. LXXV курс астрономије за почетНИЈ<е, крајем септембра.
6. Испит за сараднИЈ<е Народне опсерваторије и Планетаријума

(крајем де

цембра), а затим практична обука на телескопу.

7. Рад на часопису ВАСИОНА . Планирано је да се штампа 12 табака. Мин
истарство за науку технологију и развој обавести:Ло је почетком марта 2004. да
ће одобрити 80 000 динара за покрива.ње штампарских трошкова .
8.

Свакодневне активности су : предаван.а организованим посетама у Плане

таријуму и Народној опсерваторији , предаваља у Планетаријуму за појединачне
посетиоце сваке суботе, показиваље грађанима небеских тела и појава (петком и
суботом и за време значајних појава , а 2004 су: парада видљивих планета крајем
марта и почетком априла - дежурство од 26. З до З. 4, помрачеља Месеца 4.
маја и 29. октобра, пролаз Венере 8. јуна), обавештава.ње јавности и појединаца
о небеским појавама, рад у библиотеци , ажуриран.е сајта.

ВАНдРЕдНЕ АКТИВНОСТИ

Пролећна школа астрономије (април)
Од 21 . до 24. априла 2004. IV српско-бугарска астрономска конференција .
Суорганизатор Астрономска опсерваторија.
.·

1.
2.

З . Изборна скупштива Друштва

Од

25.

априла .

25. до 28. априла Конференција "Развој астрономије код Срба
70 година Друштва. Суорганизатор Астрономска опсерваторија.
5. Летља астрономска школа, Стара планина - Бабин Зуб . У сарадљи

4.

поводом

З"
са

Астрономским удружељем Кљажевац.
б. Изложба поводом 70 година Друштва, 40 година Народне опсерваторије и
З5 година Планетаријума у малој галерији САНУ. Сурганизатор Музеј науке и
теХНИЈ<е - октобар .

7. Јесеља школа аСтрономије (октобар) .
8. Прављеље базе података за библиотеку .
9. Штампа.ње карте северног неба (аутор Сили Ференц) .
10. Издава.ње проспекта друштва (штампан.е завршено у
11. Ново дизајиира.ње Презентације Друштва .

фебруару) .

IV српска конфереiЩИја о облицима спектралих mmиja, Аранђеловац 10 15. октобар 2003. Први ред: Срђан Самуровиh, Иван Данцигер, Небил Бен
Несиб, Слободан Нинковиh, Милан С. Димитријевић, Мјакзјум
Халимулович Салахов , Александар Фјодорович Захаров , Лука Ч .
Поповиh, Зорица Цветковиh, Зоран Симиh . Позади : Ненад Сакан,
Љубmпш Игњатовиh, Антонис Суликијас, Дарко Јевремовић, Евангелија
Лираци, Татјана Милованов-Миленковиh, Зоран Николиh, Ненад
Миловановиh, Тања Рјабчикова, Владимир Милосављевић, Еди Бон,
Драгана Илиh, Предраг Јовановић, Милан Максимовић.

НАБАВКЕ И ИНВЕСТИUИОНО ОдРЖАВАЊЕ

1.

Набавка видео бим пројектора, лап топ рачунара и дигиталног фото апарата

(извршена крајем децембра 200З . уз спонзорство добављача фирме On Hne Милана
Вулетића) .
2. Рачунар Celeron Р4 за nрипрему ВАСИОНЕ .
З . Израда некоЛИЈ<О телескопа од којих је највећи 300/1500.
4. :КЉиге и претплата на стране часописе .
5. Комплетна санација Планетаријума по пројекту који је на наш захтев бе
сплатно урадио Завод за заштиту спомеНИЈ<а културе Београда 2003. године . За
ДруШтво је најзначајнија хидроизолација крова, зидова и поДа. Марта 2004. смо
обавештени да ће се током лета извршити само санација мокрог чвора .
б . Поново су тражена средства за хидроизолацију терасе Народне опсерва
торије по предмеру и предрачуну који је Завод за заштиту споменика култуl?е
Београда извршио још 2001. године (ревалоризација је извршена октобра 2003).

Марта

2004. обавештени смо да ће се током лета извршити хидроизолација

терасе.

предсеДНИЈ< Астрономског друштва

"Руђер Бошковић"
Милан С. Дu.митријевић

Потписиваље уговора о сарадљи између Београдског и Казаљског уни

верзитета. · Милан· С. Димитријевић, ректор Казаљског универзитета
Мјакзјум :. Халймулович Салахов, проректор за међународну сарадљу

ВАСИОНА LII 2004,
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520/527(091)

СРПСКА :КОНФЕРЕНЦИЈА О ОБЛИЦИМА СПЕ:КТР АЛНИХ
ЛИНИЈА
Мu.л.ан С. Дuмитријевић
Астрономсм опсерваторија, Београд

Од 10. до 15. октобра 2003. у Аранђеловцу, у хотелу "Извор", одржана је
српсм конференција о облицима спектралних ливија. Организатор је била
Астрономсм опсерваторија, копредседиици Научног комитета Милан С. Дими
тријевић и Лум Ч. Поповић а председник Локалног организационог комитета
Милан С. димитријевић .

IV

Првога дана, после свечаног отвараља које је било у 1730 представљене су
кЉиге и часописи од значаја за ову област, објављени од прошле конференције .
Лум Ч. Поповић је представио кљигу: М. С. Лимитријевића: Истражива111е

обли"а сnе~ралнuх линија Jl Југославији и Србији V {1997- 2000} у издаљу А
строномске опсерваторије, као и кљигу Владимира Милосављевића Штар"ови
nараметри сnе~ралнuх линија инертнuх гасова, коју је 2002 издала "Задужби
на Андрејевић". Аутор овега текста представио је SerЬian Astronomical Journal,
са посебним освртом на радове везане за истраживање облИ1<8. спектралних ли

нија, Публu"ацuје Беоzрадс"е астрономс"е оnсерваторије и изузетно з11ачајав рад
Николе Коњевића, Алана Лесажа, Џефрија Фура и Волфганга Визеа Е"сnерuме
нталне Штар"ове ширине и nомаци сnе~ралнuх ЈW'/1ијр неутралних и јонизованuх
~тома (Крuти'Ч.~ nреглед изабраних nодата"а из аериQДа 1989. до 2000)._ На крају

Је Ненад Миловановић представио присутнима з.борвик радета са Пi Југослове

нске конференције о облицима спектралних ливија одржа.ие 1999,. на Браиковцу
на Фрушкој гори. Први дан је завршен коктелом са богато спремљевим шведским
столом .

Другога дана Т~.ња Рјабчикова из Мо8~е одржала је предаваље Зна'Ч.ај Штар
"овоz шире111а у nроу'Ч.ава'Љу стратифи"ације обu.л.носtпи хе.мијс"1l.Х елемената у Ар
звездама, а следеће предаваље по позиву Комnле"сна стру"тура области јонизо
ваноz маzнеэuјума ?$:Од четрдесет Ве V звезда одржала је Евангелина Лира.пи са
Катедре за астрофизику, астрономију и механику Универзитета у Атинk . дарко
Јевремовић је одржао предаваље PHOENIX - Кора" наnред у моделира1Ьу звезда
них атмосфера а Љубиико Игњатовић : Утицај радијативнuх судара несuметри
'Ч.НUХ јон-атомс"1l.Х система на неnрозрачност звездан'll.Х атмосфера. Пре постер
секције Владимир Милосављевић је одржао предаваље Еле~ронс"и и јонс~Си до
nринос Штар"овом шире111у у cne~py неутралног хелvјума.
Трећи дан је започео предаваљем, Александра Фјодоровича Захарова из Мос

i.
1

кве Коt линија zвож;ђа "ао средство за анализу "ара~еристи"а црних рупа, иза

кога је cлe.ltJ:IлO предаваље Ивана Даицигера из Трста Емисиони и аnсорnциони
nрофu.л.и линија из омота'Ч.а суnерновuх. Преподиевна седница завршена је пре
даваљем Срђана Самуровића Гала"сије раноzа тиnа: Од cne~apa до дина.ми'Ч."е
анализе. Поподне смо провели на екскурзији у Тополу, где смо посетили Опле
на.п, кућу краља Петра у којој је била изложба предмета из недавно отвореног
сандука са краљевским благом спакованим

1941 .

за бег у Лондон, и Карађорђеву

резиденцију са музеј ем и црквом. У то време у Тополи је био "Грожђенбал", чија
је живописност и колорит оставила посебан утисак на стране госте.

Милан Максимовић са Медонске опсерваторије, отворио је четврти дан рада
Конференције предаваљем Фун"ције расnоделе нетермалнuх брэuна умеђуnланета
рном nростору: Њuхов развој и значај за nроу'Ч.ава111е убрзава111а Сун'Ч.евоz ветра.
Слободан Нииковић је одржао предаваље О хе.мијс"ом саставу обје"ата Мле'Ч.нМ.
nута а уместо Анатолија Михајлова, предаваље Моделира111е оnти'Ч."оz аnсорnци

оноz cne~pa неидеалне водони'Ч.не u.л.и "ваэuводони'Ч.не nлазме у о"виру аnро"си
мације одсе'Ч.еноz Кулоновоz nотенцијала, љегов коаутор Ненад Сакав . После за
једиичког ручка отишли смо на излет до пећиве "Рисовача" , а пре конференцијске

вечере одржа.и је округли сто о међусобној сарадљи и о профилу и организацији
следеће конференције. Пошто смо констатовали да су на конференцији у већини
приказивани астрономски садржаји и да међу астрономима. који раде у овој обла
сти за љу влада највеће интересоваље, донета је одлука да следећа конференцИЈа
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буде Астрономска опсерваторија.

лuнuја у ?-строфuзuцНu, као и да о~~~~~~и" комитет, који треба да се стара о
Изабран Је и нови

аучни и орга

с

Милан С

Димитријевић и Лу

њеном организоваљу. Његодви коЈ~=др~=~ir' lнатолиј М~хајлов, Јагош Пурић,
ка Ч. Поповић а чланови

арко

с ~а Ка.тед е за астрофизику, астроно

Владимир Милосављевић, ЕмануАл ДанАи ександар фјодорович Захаров и Тања
мију и механику Универзитета У

тини,

л

ч Салахов ректор Универзитета у

Рјабчикова из Москве .... ~јакзТјум ХалиЕ м~~МедиЈ'авил~ из Института за астроКазаљу, Иван Данцигер из

рста и

ве.._..

физику на Канарским острвима.

.

а

Визе ти у Тунису одржао је

Петога дана Небил Бен Несиб са Универ~иТ ~с . И~торuја садаш111е cma111e
предаваље Истражuва111е cne'/Cfflrtaлнuxћо~~ваУ.:'е n~ра.метара ~аз.ме uз облu'/Са

u .међународна сар~д111а а Горан опари сте а имали прилику да их прикажу што
cne'ICmpaлнux линиЈа. Затим су аутори по п ~ентација путем видео бима. Постери
је већина урадила уз помоћ ~тр~ивниЕен }Јесиб М. С . Димитријевић, С . Сахал

астронома на овоме скупу били су . Н .

иниј~ -четворостру'IСо наеле~tтрисаноz

Бреmо О Шf!1ар'1Сово.м шире111у сnе'/Сmt{'аАДЙ~ић А . Кубичела, Е . Г. Медијавила,
јона сwшциЈу.ма; Е. Бон,дН. Стmип, ~ 2· Е liанезис А. Антониу, Е. Лираци,
Л. Ч . Поповић Дuс'/С .мо ел за
ви
' · ll д ак~пулос А. Суликијас, М.
Е. Теодосију, М. Статопулу, Д. Никол=с~ О~ з~езде HD i75754; Е. Ланезис,
Кутруману Ко.мnле'/Ссна '/Соронарна стру ~ Т
си· ll Дракопулос, А. Су
Е . Лираци, Д. Николаидис~ М. Статопулу, . еодосф~у::Ш~ аноz тиnа у 'ICoju.мa

ликијас, А . Антонију О .мооелира1!1у обл~~ис~::~н~ лин~ја; М . С. Лимитр~

наr.mају ancopnцuoнe '/СО.мnоненћезсаС:;;ић Штар'IСово шире11>е cne'ICrnpaлнux лин~Ја
. .
з.ми· д Илић Е Вон, Е. Г . МедиЈа
неутралноz zалију.ма Уобстрофuэ:~~dн:~ин~ја ~од Сејфер~ 1 .zала~tсије Mrk817;

јевић, М . Дачић, З. llветкови '

вила, Л. Ч. ПоповЧић П лицuћ е.мМ С Димитријевић КорелациЈа између nромена
П. Јовановић, Л.
· о~ови '
· ·.
жђа '/Сод zравитационuх .ми~tросо-чuва;
~tонтuнуу.ма на Х-nодру-чЈу и Ка л~ниЈћ zвJI Ч ' Поповић З . Симић Значај суда
Н . Миловановић, М. С. ДимитриЈеви '
. зв.езданuх UV линија : Cd III и Л . Ч ..

ра са наелектрuсанu.м ч~стица.ма заф обли~ услова у широЈСолинијс'IСој е.мисионоЈ
Поповић, Г . Рихтер ДuЈаzностиЈСа

. изuч?С

области '/Сод а'/Стивнuх .zaлaJCmUЧ'ICUX Језzа:Ра.11 октобра ректор Београдског увиу току конференциЈе, посетил~ нас Је
.о ектором за међународну сарадљу

верзитета Марија Богдановић, заЈедно са п~мрКазаљског универзитета споразум
Богданом Ђуричићем и потписала са ректор
.
0 сарадљи ове две установе.

жеље учесника, који су о-

КонференциЈу је карактерисала изуз~~н~ ~=~ад;r дружеље, размену идеја и

бедовали за заЈедничком трпезом и има
~да ће ова конференција допринети
дискусије о раду и сарадљи, тако да ~~:Ј-~~ичким научним подухватим:а.
развоју међународне сарадње и новm
.

----------

ВАСИОНА И ПОЕЗИЈА
Првослав Ралuћ, Београд

Поводом Антологије песама о Космосу "Космички цвет" ("Просвета", Пеоград

2003) Милана С. ДИМитријевића

·

На први поглед, два различита феномена. Али, није тако. Зашто није? Зато
што је човек особени елемент васионе. llеловита научна мисао о васиони, без
потпуне мисли о човеку као љеном посебном делу - није могућа.
Не зна се
довољни разлог зашто кроз историју науке нису ближе сарађивале астровомија
са антроnологијом, nосебно културном. Гомилају се знаци да у будућности неће
бити тако. Јер, отворена је хиnотеза: дубље nроучаваље битка човека, љегове
суnстанце, откриће многе смислености космоса, као што ће свеобухватнији увид
у суштину васељеве осмислити довољне разлоге човековог nостојаља .
Није ни мало случајно, то је ехо реда васионе у човековом духовном ос
мишљаваљу, што су многе свете књиге свих планетарних религија, пуне објек
ција о светлости и тмини васионе . Обале космичког океана се заиста додирују
са обалама смисла nостојаља човека. Узалуд је Паскал nокушао да нађе разлику
између космоса и човека у људском достојанству. Позната је љегова мисао да
достојанство ваља тражити ве у васиони, већ у властитим мислима . У космосу
безмерје ме окружује и ту бивам прогутан nопут атома - rоворио је Блез Паскал
- у мислима, nак, докучујем свет. до nола nута Паскал је ишао добро а онда
потиснуо идеју да су властите мисли, којима Докучује свет, особена супстанција

·'
ji

!

тога самога универзума.

Поезија је вид човековог достојанства, nлача и радости што се постоји на
начин Речи која беше у почетку.
Реч као логос, ред, законитост, хармонија,
извор креације. Није случајно да готово нема теме космоса која није означена
поетском синтагмом : космичка фуга, сагласје светова, блуз за црвену планету ,
приче путника, кичма ноћи, на рубу вечности .. .
Сетимо се овде nоетских :именоваља битних процеса у космосу: велики прасак,

рај и nакао космоса, nомрачеље Сунца, Земље, Месеца, на небу је стајала за
писана метафора о бесмртности, оспокојавајуће звезде, тмина између звезда, га
лактичко сазвучје живота.
Наравно, може се казивати: космос је пре nоезије . Могуће да се догоди да кос

моса бу де и после нестанка човека који пева . Али, космос није тек једном . створен
за свагда. У временском безмерју настају моменти космоса који у другим вечнос
тима нестају. Могуће је да је тако било и са човеком и са љеговом nоезијом којој
је именовао вид тражеља суштине свога бића. Астрономија зна од nочетка , а
поетика одмах за љом, да је познато коначно а непознато бесконачно . Поезија и
борави у океану бесконачности и безмерја. Ту је њено родно место. Као што је
космос поглавито празан, тако је и поезија најчешће неказана . Поезија је жудња
да се вратимо почетку, у сред нејасности која се nробијала ка појму и духу . Као
што људи планете Земље имају своје Сунце , тако и свака звезда може бити нечије
сунце.

добра, велика поезија, nосебно она на те.му васиове, уме да захвати ову

истину. Као што ми видимо Сунце, а за љега смо беспоговорно невидљиви, тако
и велика песма уме да носи у себи топлоту без адресе која је шаље. Превелике
и човеку нејасне игре космоса, као што су, на nример, спирална галаксија и пре
чкаста спирална галаксија, сјајно се увлаче у студ велике поезије која недокучиво
чини доживљеним.

Као што је Сунце самотна звезда, и песНици су самотни људи.

М Х Салахов, М. С. Дuмuтријевuћ и А. Ф. Захаров
IV SERВ.IAN CONFERENCE ON SPECTRAL LINE SH~E~ 2003
Report on IV SerЬian Conference on Spectral Line Shapes, held 10-15 cto er
in Arandjelovac, is given.

Самотност

уноси ред, смисао, тоnлину, сам живот. Космос је ред · у васиони, а нема nесме
која нема своr унутрашљег самопроизведеног реда . Хаос речи не даје песму . У
космосу се не ређају недодирљиве ствари . Слично је то и са великом светском
поезијом . Тамо где је поезија инструмент за нешто неnоетско, ту ова више личи
на пророштво астрологије него на логику астрономије. Велика поезија, то смо
хтели рећи, у дослуху унутрашљем је са суштивом космоса, васиоце.
Поезија, и као вид човекове креа.IЏ~је, и као биће међу бићима васионе, има са
космосом заједничко родно место . То су, као што смо већ рекли, својеврсна кос
мичка фуга, музика сфера, хармонија насуnрот хаосу, унутрашља неnредвидљива
сигурност и стабилност, целина животних знакова и звукова.
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Она га и уздиже, носи , и nолаже

(Zinner Е . 1929) са скепсом размишља о променљивости 69 UMa у своме каталогу
могућих периодичних звезда . Енглески астроиом Кембел (Campbell L.) саопштава
1947 да је 69 UMa променила сјај од 4.1m до 3.4m од септембра 1946. до маја
1947, а у новом раду __ из 1949. даје ивдикације за иеправилне флуктуације сјаја
69 UMa. У осамдесетим Бартолди и Баруфети саопштавају о слабим nроменама
сјаја ове звезде . Због тога, она је 1981. уврштева у "Нови каталог звезда за које
се сумља да су променљиве" (Холопов 1981).
·
Године 1995. белоруски астрономи аматери И . С . Брјухаиов, В. М . Аскирко,
Ју . В.Белецкиј, Ју . Б . Стригечскиј и Л. С . Бабинович из Минска регистровали су
у току Јулијанских дана 2449840- 2449940 једно помрачење 69 UMa у границама
3.3m - 4.3m (Bryukhanov и др . 1995, Bryukhanov, Askirko 1996). На жалост они

36-------------------------------а

Поезија је и nротуберанц~ и У.вир живот . б тне мисли о васељени има доста-

када му је за то време . ПоезиЈ~:~~~::'::~~::о:Ских истина. Пуно је заједничких
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а Метеора Комета Универзума и
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nута на истом месту не мо~е Ући. Ј~ш с~:ро ак~ смо сами, да поезијом исnунимо
у васиони. Све се ослушкуЈе .
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,
а космичке фуге
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' ЕСАМА О КОСМОСУ Милана С . Лимитријеви а Је велики
АНТОЛОГИЈА П
раiности сукоба и садејства Васељене и
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(Примљено децембра 2003 .)
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Аматерска астрономска група "Бетелгез ,

Реп блички центар за техничку креативност уч~ника,
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В . В . Соболев Астрономски институт, C:r. Петерсбуршки
државви универзитет, РусиЈа.
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Историја истраживаљћ а

2449959.254

и

ЈЛ мери сјај

2449959.262

69 UMa

,у

да спроведе визуелно и фотографски у V и В зрацима патролирање 69 UMa на
дуже стазе с обзиром да не постоје дуготрајне nоуздане серије мереља љеног
сјаја . У овом подухвату учествују као визуелни посматрачи И. С . Брјуханов,
Ју.
Б. Стригечскиј и И . М . Сергеј из Белорусије и др Тамара А . Почакова
( фото-електрично nатролирање 2001 - 2002. уз помоћ 9-ивчиог рефрактора са

једнокаиалним фотометром-полариметром и фотомултипликатором-79) из Русије .
Резултати истраживаља
У овоме раду начиљен је још један nокушај да се анализира материјал доби
јен приликом ранијих мереља сјаја, као и nриликом седмогодишњег патролира.ња
промене сјаја 69 UMa током 1995- 2003. Осим тога коришћена су и посматраља
ове звезде са сателита nHIPPARCCOS". Као звезде упоређења коришћене су HD

АВ,

HD 84999

АБ,

HD 123299,HD 126660

и фотографско праћеље ове звезде нас

У каталогу звезда за које се сумња да су променљиве (Холопов 1987) 69 UMa је
означена као "NSV 05513, спектрални тип A3V, амплитуда 3.27m - 3.34m (V) . Тип
променљивости није одређен" . У каталогу сјајних звезда северног неба (КорнИЈюв
и др. 1991 ) NSV 05513 (69 UMa) је означена као HD 106591 А (стр . 171) а осим
тога указано је да је то спектрално двојна зве:ща IDC 12105+5735 А (стр. 355) .

NSV05513 ~9сЮМа)

Тамара А. Поча7f:ова

током

тављамо и даље .

52-563

·

Виталиј П. Горанскиј.

границама 3.35m- 3.37m . Енглески астроном аматер Чемпиои (L. N. Champion)
потврђује помрачеље 69 UMa 1995. У јануару 1996. И . С. Брјухаиов одлучује

103287, HD 95418, HD 81937 А, HD 71369
HD 125162. Напомиљемо да визуално

ПОСМАТРАЧКИ ПРИЛОЗИ
УЛК

су исувише касно обавестили руске астрономе у ГАИШ-у у Москви и астроиом

А,

Some reflections on the Universe and Poetry are given.

i

Мuлан С. Дu.мuтрuје_вuћ

ивости СЈ. aia 69 UMa (флуктуација сјаја са пери•
иом Пинер
одом 74 дана) дао је јапански астровом Накамура 1922. Немачки астро

У резултату истраживаља периода ко
ришћељем Лафлер-Кинмаиове методе
установљено је да је испитивана звезда

променљива ЕА типа са иајвероватни
јим периодом од 2950 - 3003 дана (ере
дива и крај 2003), 3550 д (2005 .2) и
5972.87 дана (2011,9) . Накамура је ве
роватно

1922.

посматрао сличну поја

ву (или део појаве) као и Кембел

1947.

305

ЭZ!/

'367

Э6S

~

и Иван С. Брјуханов са сарадницима

1995. Ако је то тако, период помраче
ља је највероватније у границама 2940
- 3000 дана . два графика са еклип
сним флуктуацијама сјаја 69 UMa са
две највероватније периодичности пре
дстављена су овде као илустрација.
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Први помен могу е промеиљ

На апсциси су арбитрарне временске јединице а на ординати звездана величина .
Астровом Тамара А . Почакова сматра даје циклус који је сугерисао Накамура
1922. присутан у резултатима фотоелектричких мереља представљеним у овом

1

r-'

.г

i
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раду .

Фотоелектричва мерења из космоса помоћу сателитског телелскопа
нити потврђују постојаље оваквог ЦИЈ<Јiуса .

PPARCCOS", нити оповргавају
септембра 1995. до јуна 2003.

Од

"HJPPARCCOS" у
посматраном 1995,

периоду 2447873 - 2448825 ЈЛ који је п~етходио помрачењу
не даје никакву промену сјаја изван 3.32
- 3.35m . И . С . Брјуханов предлаже да

се настави са патролиим посматрањем

69 UMa

следећих

5 - 10

У табели 1 су дати тренуци за пролаз 8. јуна 2004. rови тренуци су дати .у

"HI-

није регистровано ниједно поуздано помрачење

испитиване звезде , а фотоелектричва посматраља са сателита

година . Аутори

предлажу искусним астрономима аматерима да им се придруже у одгонетању овог

проблема . Посматраља шаљите на адресу 220033, г. Минск, ул . Судмаписа, 16
- 27 писмом или путем електронске поште rcteby@cttu.nsys.by са напоменом " То

Bryukhanov" .

)

.

светско~ времену. У врсти после геоцевтричвих 1<онтаката, .дати оу (у степе1111N8)

положаЈНИ углови тачака контакта .

У трећој врсти је (сепарацйја из1>81f<ена

у лазни контакт увутрашљи, tз- тренутак минимума растојан.а од цlm'.l'pa· Cr.н~eвor
tc- излазви контакт увутра.шв.и, ts- ~,цазии коИТ81171' cпomaи,.h1 , th:i; ... ,hs

диска,

·~·

висина Сунца (у степенима) у тревуцю.sа t 1 , t:;a, ... ,t5 , респеЈСЈ'ИВно.

Подаци дати у првој врс:и табеле 1 односе ·се на геощ,втар, ..'У .другОј врсn~

су у сте~енима дати положаЈНИ углови тачака IКОнтакта у · трећој 111рсти _;је дата

сепарациЈа изражева у лучвим секундама . : ~ · врстама које <следе . дати · су подаци

за Суботицу, Нови Сад, Београд, Ниш, По.Фурwцу и Ваша Луку :):М!nпе~СrИВво. ·у
земљи

2 .. дати су тренуци излаза и Запаза ·сувца у појединим щ.wима :У нашсiј
8. јуна 2004. године
-·.·. ·. . .
.· ·
Т~а 1: Подаци о nрола3fi/Јбнере iJ. · Vl1:2004.

tl

hl

05:13:30
-1160

t2

h2

. 05 : 32~ 47
119°
05:39:33
os:39:33
05:39:33
05:39:32
05:39:32
05:39:30

hз ,

.t4

08:19:41

~

05:19:5.5 .; 23
05:19:54
23
05:19:53
23
05:19:52
23
05:19:51
24
05:19:58
23

tз

26;
27
27
27
28
27
.,

1ч

. .!11 :06:35
".
213°
" ~ ... ..:· :
627 - ...; · . . - ~- ;- _
.08:22:28 ··. 5f ~ ·t} ;oi:o5 : 66
.
.
. · ":.~~~- --·· · . .
.
08:22:23
Q5- : :11.[ :03:55
67
08:22:21
55 - ~ 11:03:50
67
08:22:18
56 11~03:48
68
08:22:17 ' 57 .. н ~ о3:47
70
08:22:24
55 11~03:58
67

'1".&

· hs

111:?l5:oil
:.'21'~
~-

-

111;!$~ ·

65
111:.!29:il'5
66
111;~:11tt. . 66
1 iH~9 (09
67
11Н2З!:ОS . .-.: 68
11l:;ш):l].11
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ПРОЛАЗ ВЕНЕРЕ, 8. JYti2001.

Превео Милан С. Ди.мuтријевић.

(Примљено октобра

w

лучвим секундама. Ознаке у табели су следеће: t1 - улазви :конТЕШr <спотwи t2·~

табели
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NSV 05513 (69 б UMa) - А LONG-PERIOD ECLIPSING VARIABLE STAR?
NEW RESULTS OF ТНЕ PERIOD SEARCH BASED ON MATERIALS OF
PATROL OF ТНЕ STAR IN 1995 - 2003.

1

Accumulation of patrol measurements of 69 UMa brightness in 1995 - 2003 has provided new results. The star NSV 05513 is suggested to Ье an eclipsing variaЬle with а
period of 2940 - 3000 d, 3550 d or 5950 d within а raпge of З.зm - 4.3m .
УЛК

520.84

ПРОЛАЗ ВЕНЕРЕ ПРЕКО ДИСКА СУНЦА

8.

ЈУНА

2004.

Стево Шеzан
Катедра за астрономију, Математички факултет, Београд
У уторак
1
1

1

1

1

8.

јуна

2004.

''

године Венера ће проћи преко диска Сунца. С обзиром

на чиљеницу да се ови пролази понављају само у цикличвим паровима са размаком
од 8, 105.5, 8 и 121 .5 година, текући пролаз је пролаз после 121 .5 година од 1882.
године, а следећи је 2012. године!
Пролази су могући једино у јуну и децембру месецу. Обележја пролаза дата

i' ,.

су такозваним улазним и излазним контактима и тренутком максимума (тј . мини
1

~

!

малноr растојаља од центра диска Сунца , који се обележава и износом тзв . сеп

арације, у лучвим јединицама (секунде или минуте)) .

Mana вuдл.uеостu nр!Маза
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СЕЋАЊА

П ва лева синусоида даје границу осветљеног и неосветљеног дела Земље ~а
шfче;ку пролаза Веиере, што се илуструје сликом 1. друга десна синусоида даЈ.е
границу осветљеног и неосветљеног дела Земље на краЈУ прелаза Венере, пттп с: е
илуструје сликом

УдК

2.

533/929
МОЈ ПРИЈАТЕЉ АВАНТИ БЕРТОТО

Петар Нова'/Совић.*
Астрономско друштво "Руђер Бошковић"
Године 1939. дошао сам у Београд и уписао се у IV разред (сада 8. разред
основне школе) Осме мушке гимназије . Становао сам са старијом сестром , такође

ученицом, на Чубури . Били смо прилично сиромашни, ни за биоскоп нисмо имали

пара (тек сада гледам на телевизији филмове које је тада требало гледати), али
ипак нисам тестерисао дрва нити носио млеко . Имао сам већ једногодишљи стаж

познанства и љубави са астрономијом (преко тадашњег професора математике у
Земунској гимназији а касније доктора математике Станимира Фемпла).
Једног дана, да ли крајем 1939. или почетком 1940, изађе, чини ми се у
" Политици" , на целој страници , репортажа са сликама о каменоресцу и астроному
аматеру из Гробљанске улице (данас Рузвелтове), Аванти Бертоту. За мене, он
је чинио чудеса у астрономији, па сам осећао потребу да се некако зближим са
тим човеком . У то време сам сазнао за осцилаторно коло , али оно је служила
само за метарске и дуже таласе . Мени је пало на памет да нема сметње да оно
послужи и за стварање и примање рендгенских таласа, и чу дио сам се како то да

Слика

Слика

1.

то ником није пало на памет. И тако сачииим спис о електричном осцил аторном
колу за рендгенске таласе и пођем с тим код г. Аванти Бертота .
Његово имање беше повећи плац где је данас АМСС , са улице гвоздена ограда
са високим шипкама, а у огради две гвоздене капије - мања за станаре а већа за

2.

Табела 2: nодаци о излазу и змазу Сунца 8. V/ .2004.
место

географска

датум

ширина

теретна возила- шпедитере 1 и камионе . На источном крају плаца и ограде (тј .
Сунца

19h 30m

Суботица

46.138°

08. 06.

03h 50m

Нови Сад

45 .258°
44.804°

08. 06.
08. 06.

03h 54m
03h 52m

19h 26m
19h 22m

Подгорица

43.315°
42.435°

08. 06.
08. 06.

03h 52m
04h 05m

19h нm
19h 18m

Бања Лука

44.773°

08. 06 .

04h ·06m

l9h 35m

Београд

Ниш

·

·

Прилоге уз ефемериде пролаза Венере преко диска

С

ка дунаву) - павиљон у којем су били изложени његови производи (надгробни
споменици, камеНи прибор за гробове, кипови и слике на камену) као и канце

залаз

излаз

Сунца

унца,

8 · Јуна
·
2004 ·

ларија за рад са муштеријама . Већи део плаца, до улице, беше пун његових
производа у разним степенима обраде: сировим блоковима камена, каменим пло
чама - рапавим и глатким, разне боје, готовиМ обелисцима , са урезаним словима
итд. У дну плаца , целом његовом ширином , беху зграде : ниска и дугачка кућа
за њега и рођаке, радионица за обраду 1<амена- са огромним, бучним моторним
тестерама, бушилицама, глачалицама итд. десетак радника, са великим гуменим

-11

кецељама и чизмама мотали се тамо-амо .

Приђем мањој ~<апији, удахнем ваздух и притисвем ва дугме .
Појави се пунији човек од 35-40 година, просечне висине, с једном ногом мало
краћом, представим се, он такође : "Ја сам Аванти Бертото" . Кажем му шта сам

при-

.

премили су уз руководство проф Стеве Шегана,_ ету денти 4. године астрономиЈе

Петар Глишовић, Габријела Бешић и Игор СтоЈановић .
(Примљено јануара 2004 .)

TRANSIT OF VENUS ACROSS ТНЕ SOLAR DISC ON JUNE 8, 2004
The transit of Venus accross the Solar disc on June 8, 2004 is announced and basic
data needed for oЬservation are given.
· ·

донео, да сам читао о њему у новинама, да волим астрономију, да желим да га
упознам да сам видим шта он има из астрономије итд . Он летимично погледа рад,
уведе ме у своју ~<ућу - и то у део посвећен астрономији и блиским областима.

Пред самим улазом већ бејаху нека чуда, (шта- то сам заборавио, сем једне

црне гвоздене цеви пречника десет центиметара и дужине око осам метара,

у

чудном положају : на средини своје дужине, била је ослоњена на стуб висине
око један и по метар. · Један крај лежаше ва земљи а · други штрчаше празаН, ва

висини од око три метра). А соба, отприлике 5 х
препуна блага о којем чак нисам нн сањао: 1 или
троножвим постољима, пречника објектива око

*

7 метара, са два прозора,
2 астровомска дурбина на
10 cm и дужине цеви 1-2 метра ;

Петар .Новаковић (Стари Вановци, 1925 - Београд, 1999) дипломирани инжеи.ср

електротехвике , који је маrистрирао у области нуклеарне физике, био је велики љу

битељ астрономије . Велику пажљу је посвећивао кi\Јiевдарима и картама неба . Као
дете у свет астрономије и вауl\е уопште увео ra је верни члан нашег Друштва Аванти

Вертото (1897 - 1982), ретки астровомски ентузијаста. Проф. П . Новаковић ј е прс::
давао електротехнику (предајници) у Електро-техвичкој школи " Никола Тесла" у
Б е ограду.

1

Кола за терет која вуку коњи.
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један стални спектроскоn, гумени модел гравитационог nоља Сунца и система

Сунце-Земља; маса кутија, кутијица; nалице nуне књига . Осећао сам се као миш
у врећи кукуруза.

дубље - отприлике свака три месеца

Показавши ми мноштво ствари, рече да ће nрочитати мој "рад" о "осцилато
рним колима за рендгенске таласе" и да дођем кроз два месеца .
наше дружење које је трајало све до љегове смрти .

и(_tАеЈу да би требало најпре слати аутоЈа~осмос. Око 1960. Аванти ми изложи
есец, _ Марс па и даље) а не љ де као

нисам дотле био чуо ту идеју. Кроз т и м' ни У Јавности, вестима, ни од љега

пишем NASA-и и предложим им он
р . есеца каже он мени : одлучио сам да
сам писмо на српском а тебе мол у идеЈу о аутоматским станицама Написао

знао енглески довољно па сам за~ да га преведеш на енглески . Та~а сам већ
страницу) али пошто је било одговоколико дана_ превео писмо (беше дуго једну
за проверу, да га преведем. Написаор~ то ми Је дуже време требало, највише
~ошаље У NASA . Није ми касније причао :коначни текст, Аванти га потпише и
Ја можда заборавио - прошло је 37 го
д ли су му нешто одговорили или сам

а други је био после рата (на сећам се статуса) наставник на Електротехничком
факултету у Београду- касније отишао у САд, па Ненада Јанковића.
Уредио је да ме прими управник Астрономске опсерваторије др В . В. Мишко
вић и да ми покаже Опсерваторију (био сам тада 15-годишљак и сам сам био у
посети!).

-1

Дао ми је на послугу теодолитски дурбин пречника 2cm, увеличања 20 пута.
Тако је слика у љему била оштра да сам са љим видео Сатурнов прстен! После
тога добио сам његовом руком израђен астрономски дурбин, дуг скоро два метра,
пречника објектива 5 cm са простим некоригованим сочивима, имао је увеличање
20 пута и добру слику. То је било све по љеговим речима јер нисам ни погледао
кроз љега - на путу ка мом селу одузела ми га је наша војска уочи рата - личило

.,

После писма, али не због њега
дина од тада.
годишње, јер сам ја био заузет на ' проредили смо виђаље са 3-4 годишње на 2

ми није замерио. Ускоро се Авант:ругим странама (постдипломске студије) а он
само научни. Једном су ми нашли де~о<?женио па наши разговори нису више били

али од тога није било ништа Кад с
~ку з_а женидбу, удесили састанак са њом
БерНото ишао и са суnруга~.
ам се и Ја оженио повремено сам код породице

оптичка клупа за ово огледало и прибор за посматраље и снимање.

је један комад прстена од отприлике

Веома ми је драго што МИ је

22

х

15

х

2 cm,

који је и данас код мене.

ro дао да ме подсећа на мог пријатеља Авантија.

3

За мене је врло значајва била литература коју ми је позајмљивао. Колико се
сећам то су били -једва популарна астровомија ва немачком, затим Астрономија
(не сећам се тачвог наслова) ва италијанском. Нарочито бејах одушевљен Гецо
4

вим атласом веба • То ми је био главни извор за познаваље неба. Нисам знао
те језике, не знам их ни данас, али сам се сналазио јер сам као ученик гимназије

знао помало француски и немачки, (касније и латински) .

Тако стиже 1941. и рат, ја одем у рат5 и вратим се у Београд тек 1947. у
јесен ва студије. Још у војвичком шињелу одем код г. Бертота. Већ са улице се
видело да има проблеме. Велико двориште беше преграђено, у шупама - бившим
радионицама нека возила, то се уселио данашљи АМС - Аутомобилски савез

Србије.
2

Аванти Бертото се физички није променио.

Лепо ме је дочекао али се

m!

дискусије. у 70-им годинама поста

.i
1

ни систем Јединица (време, дужина,

: а томе сЙ се углавном и завршиле наше
остало имање У Рузвелтовој улицио Је удов~.
ероватно nродавши своје пре
живео у њој сам до своје смрти . 'урешао Је у улицу Филипа Филиповића и
свастика. Посећивали смо га мо. а с

сили му понуде (послужеља).'

~

тим годинама l!одржавала га је Његова

упруга Радмила и Ја, Једном годишље, дана-

Каткад смо размељивали мисли телефон
Ј
да дођем до љега и понесем љегов звездави ом. е:но~ п?зове он мене телефоном

код мене и за који сам Авантија више nута атлас к~и Је већ дуже времена био
жалошћу дођем код њега са атласом а о
nитао тре а ли да га вратим . Зато са
посвету и поклони ми га.

'

н га одмах, без речи, отвори упише своју

Око две године касније, вероватно 1982

пу;га,_ хтедох да му се јавим телефоном

а

.
. у току КОЈИХ смо га посетили 1-2

НИЈе Јавио. Још један покушај дан
д долазимо, у редовну посету. Нико се
~ођемо, моја жена и ја, са пон ом два после тога _исто тако није успео . Онда

Јавимо се звонцем. Изиђе кош~~ с~ :ћ видимо шта Је. дођемо на улазну капију

Аванти Бертото, умро, ј~ш пре месеце(:~ љдве~о) ва свастика и рече да је господи~
дана.
( п римљено августа 1997.)

Узнемирени Петар уместо- да продужи за село врати се у Београд и то 13ертоту

сав уплакан да му објасни шта се збило.
з

Ја сам му пак једно време излагао мој~:~а~ваке посет~, догод је био жив_

маса, електрицитет) У 60-им годинама Н

·Ј

.

итд. СвоЈ систем је приказао системом :ВВ: остаЈу само стабилни протон, неутрон
10 х З х 2 cm које су биле поређане н
дрова од мермера величине приближно
2 : 1, 2, 4, 8, 16, 32 (мислим задн.е) . Ка~~л~= У слогове- _ступце по степенима од
и позитрон) 2 _ позитрон + еле
ф
разумео, 1 Је био електрон (ваљда
Опи
·
ктрон = отон Не сећам
·
с тогэ. ми Је дао и написмено али ми ·
·
се где му Је био протон .
О овом систему говорио је приликом го Је текст током сталних селидби нестао.

1

Бертотове

фотографије Сунца и Месеца снимљене у жижи овог огледала су биле објављиване
у Сатурну. То је огледало било код мене у селу у лето 1940, па сам га, дошавши
у Београд са распуста вратио АвантиЈу. Неколико година после рата огледало
је исекао и разделио га пријатељима (тако ми је рекао), међу њима и мени. То

аше научве дискусије су се свеле на и

.

Је сматрао и да су све елементарне чест
злагање идеЈ~ о систему света_ Он
електрон и позитрон. Прва степеница- ице _нафстале удваЈаљем основних а то су
свих так<? добијених парова- степена о п;р Је _отон = електрон + позитрон . Од

!

им је на неки пmијунски инструмент 2 • Бертото ми рече само: не мари, главно је
Следеће беше на послугу, љеговом руком израђено посребрено стаклено огле
дало, пречника 30 cm а жижне даљине 7,5 m! Пречник слике Сунца у љеговој жижи
био је 7 cm, слика врло светла и јасна. Она цевчина од 8 т испред куће беше

ске станице на суседна небеска тела

лакше, Јефтиније и безбедније. Ilи од ко~то се т~да говорило, јер је то далеко

Ла не ређам даље све догађаје (сем главних) изнећу најпре на

да си ти остао жив.

р технике, па су дискусије биле

углОедни ЈУГословенски научници) а ускоро
окшан, а сарађивали многи
. ктобра 1957. остварен је први лет
и о васионским летовима .

разговарати а можда и нешто урадити.

ј важније што ми је он дао, било на позајмицу било на поклон .
Најпре ми је дао часопис Сатурн - орган нашег Друштва које се тада звало
Југословенско астрономско друштво . Било је ту старих бројева, а највише нових
- како је који излазио. Тако сам сазнавао доста из наше и иностране астрономије
као и за наше људе - ауторе тих чланака. Неки су и долазили код њега и он
их је упознавао самном.
Сећам се Франа Ломинка, два Протића од којих је
један Милорад - познати астроном на београдској Астрономској опсерваторији,

Л

(са осло~ем на часопис који је уређ~аоис%:~::в смо о структури материје

Тако је nочело

Након два месеца дођем код љега и он ми врати спис са оценом да то не може
али да се не обесхрабрим јер то nоказује да сам живо заинтересован за свет,
физику и астрономију и да понешто умем и да мислим. Зато ће ме уnознати са
астрономијом и около колико може . Могу долазити повремено код њега па ћемо

Тако и би.

А. Бертото је израдио још једно огледало пречиика"'

6

30 cm

а жижие даљине

Њиме је такође фотографисао Сунце и објавио те слике у Сатурну.

4

Нimmels

5

У партизане је отишао 1942.

Atlas von Schurig GOtz.

23

43

вИидело д:а је потиштен - национализован
·
·
пак НИЈе хтео
И
·
му Је наЈвећи део имаља
У
талиЈу, остаће овде до краја живо
И
, то ми рече.
где смо стали. Ја сам сад био студент елект о
та.
настависмо тамо

Ј

ose

fКI

•
,.
epesta, Spektralш atlas jasnych stalic sevefni а

Фусвоте према казиnању Пстроnе

"izni Ы h

р
Ј
О О у, Praha, 1937.
супруге - адмилс спремио Милан Јеличиh .
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МАЛО ПОЕЗИЈЕ
УдК

52(05}-1
:КОСМИЧ:КО ПРИБЕЖИШТЕ ПРВО СЛАВА Р АЛИЋА

На измаку

2003.

Београдском и Нишком универзитету и сарадник "Васионе", коју је обогатио са
шест својих песама и два космичко-поетолошка прилога .
Рођен је у Нишу 1938. године а на студије долази у Београд где стваралачки
сазрева . Из света друштвених наука у свет поезије долази тек у зрелијим го
динама, инспиративном књигом Косми·ч:к;и хербаријум.
Као да је метафизиЧЈ<и
предосећао да нема много времена, сваком новом књигом песама почињао је ,
промишљао и затварао једно ново поетолошко-тематско подручје . Чаровитој леп
оти космоса посветио је свој први значајан песнички круг и овој теми у наредним
књигама, није се више враћао као главној преокупацији.

:,1
11

1;/
1 '1

(il"
[1

i

' :1

111

·

Исконски мир експлозије ширења универзума, пружа поетско прибежиште Ра
лићу, који благозначност звезданог сјаја претаче у лирску визију, пред чијом
лепотом и смирајношћу нестају кошмарне визије драматичног грађанског рата
када је и настајала ова књига и Земља опет постаје колевка, из које човек који је
ступио на Месец стреми ка звездама .
Земља је поново наша, прелепа и јединствена, чиста и девичанска, крива
"једино што је страсна" , што "себи дозвољава свитање, дане, заласке и ноћи" .
Песник Ралић позива "звезде падалице да упламене људе, који ремете звездано
небо над нама"

.

Он стиховима тражи одгонетање тајне , до које "никако стићи нећемо јер у њој
већ јесмо" . Уметник плеви језгровитим афористичким изразом , сажетим стихом,
својим проживљавањем "предивних игара космоса, које називамо катастрофом ",
тако да је и пад комете на Јупитер произвео поремећај на "краљу планета" и
"поремећај" у песниковом миру, који је изнедрио стихове на важном низу умет

1:1

никових космогонијских пројекција.

1' 1,1

У многима ће одјекнути порука филозофа - nесника Првослава Ралића о ба
јковитој лепоти универзума, упућена онима, који су од свог настанка до недавно
посматрали величанственост звездане ноћи ...

'

'1'

1 /1
' 1

ј,

НАПОМЕНА

ПРВОСЛАВ РАЛИЋ

1

Првослав Ралић је у "Васиони" об
јавио песме : Расветљаваље Сую~а,1996,
бр. 1-2, 15; Ха.л.ејева 11:омета, 1996, бр .
3, 48; Пљуса11: 11:омета, 1996, бр. З, 49;
Рођеље васионе, 1996, бр . 5. 105; Ко
смос је nосвећеност, 1996, бр . 5. 106;
Игре, 1996, бр . 5, 107; nриказ књиге
Смиљане Ћуровић Помрачеље Сунца,
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Његово поетско стваралаштво :к . нисан .
ију..м ("Просвета", Нит, 1995), рhес..ме ~]Дбир~ама песама Koc..мuчrru хербар
:књига" Београд 1996) Ауто· ~:..
. д e.л.tJiu.Jc'tCoг nроро-чишта ("Народна
·
'
'
uv.oгpatfru.Ja етета ( Г " Б
су назбољи људи · ("Бајић", Чача:к 1998 ) В
" ев: ' еог~ад, 1997), Деца
Хи.л.андарс"е nес..ме ("Сова"' Веогр~ ас!Јб~2fрбизе ("дие'' Чача:к, 1999),

(Удружеље књижевника "Брана Миљ:ковић", Нит, 2~02~нтроnолошх;е nес..ме

године заувек је отишао у небеске просторе Првослав Ралић,

филозоф "по критичкој упитности" и дипломи, социолог по докторској дисерта
цији, песник по вокацији, есејиста, професор етике и културне антропологије на

11

- - - - - - - - - -.

ПЕСМЕ

СА ЦР'ГЕЖИМА

2000, бр. 5, 120, као и есеј о васиони
и nоезији у овом броју.

ТОДОРА СТЕВАНОВИЋА

Jlaw-rn~н .н
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11.
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?"'JA.ri:;-

Публиковао је и књиге Духовност и

рад - 11:pumu11:a гра1јанс11:ог 11:онцеnта "V.л.mype ~"Вук Караџић" ,Београд, 1975),
Нове људс11:е nотребе ("Градива", Нит
и "Јединство", Приштина,1978}, Рад и
11:у.л.тура" ("Рад", Београд, 1979}, До
z.матиза.м 11:ао 11:онтрарево.л.уција (Бео
град,1976}, Увод у tfru..л.oз ... ;ujy - у ди
ја.л.огу са временом ( "Научна књига",
Београд, 1990} и бројне есеје, чланке
и сту.IЩје из културне антропологије,
етике и аксиологије.

Ми.л.ан С. ди..митријевић
ЋУТАЊЕ

Људи су од свог настанх;а до недавно

:;оћу nос..мда,_пра.л.и звезде и разwвара.л.и са •и..ма
анас ме аЈУ те.л.евизuју и ћуте

ЗВЕЗдАНЕ БОЈЕ

Младе звезде су тоnле и n.л.аве

'tCO

-чове"

Средове-чне звезде су жуте
'tCo људи сред.их година
и и..ма их У вели,.ом броју

Звезде 1Соје у..миру су црвене

'tCo старци 1Соји..ма "Рв исти-че
Мале звезд~ су бе.л.е или црне у са.м

но..м

х;о људи 1Сози..ма се .сnре..ма црни санs;; и б=~О1qЈов
ПОСТОЈАНОСТ

Одавно -чове" зна да звезде nутују
nредвидљива и nравилно и nостојано

и то му ништа не nо..маже у животу

ОРТОВИ ОБЛАЦИ

1

1·

У ЈеiЈн.ој РУ1fи црвена јабУ"а

У (Јруго..м О"У nуш-чано олово
из..мрђеу Ортових облах;а
бог сnоља и оног унутра сун-чевог система
х;о..мете за 'tCoc..ми-чrru жербарију..м
дере..м
а их Ни1Сах;ва звезда

не уб~ци у nростор ..мог сунца
и ..мозе n.л.анете

У nрво..м О"У бела звезда
У другој руци ЖJ/fflO 1C.Itacje

звезда

'tCo

жита

жита х;о звезда

РАЗГОВОР

Када отnо-чне дуг ..међузвездани разwво

g,а~ће наше вре~ости и бићемо nосл?д.и
OJU се npuдpyЖJIJy галах;сuји све"1/Лтуре

Првослав Ралић

"Koc..мu-чrru хербарију..м"
,;Просвета", Ниш, 1995:
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ВЕСТИ ИЗ НАШЕ ЗЕМЉЕ
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Природља'Ч.ко Друштво "Геа" је nо
сле nyNo зау:зи..маља, .марта 2003. zoд~
Ne NaбaвtLAo телескоn Celestron 8. ON зе
сли'Ч.N'UХ карактеристика као Nаш ТАЛ-

200К. Оба телескоnа су коришћеNа у за
једNи'Ч.КU.М акцијама Naшux друштава.
Како је телескоn nozoдaN за астроNо
.мска а.матерска nосматраља ево Nеких

осNовNих nодатака о љему
Редакција
ОСНОВНЕ :КАР А:КТЕРИСТИ:КЕ
ТЕЛЕС:КОПА CELESTRON 8
И ПОСТОЉА EQ-6

вим окуларом износи 80х или 4х по
центиметру. У основном комплету до
бија се и равно дијагонално огледало

увећаљима: 62,5х, 100х и 200х, одно
сно 3,125х, 5х и 10х по cm. Телеск~п
је опремљен и са тражиоцем 6х30 КОЈИ
поседује нитни крст. Тубус телеско~а

има димензије

400/0244 mm,

израђен Је

од алуминијума и заједно са основном

опремом има масу од 5,5 kg. На ку
ћишту се налази носач, 11:1ина у облику
ластиног репа помоћу коЈег се причвр
шћује на постоље телескопа- монтажу .

према

окулару

кроз

се

изводи

средиште

прима

огледало,

не

приме

ти разлика у квалитету слике .

Изош

травање

а

да

слике

се

при

постиже

том

се

помераљем

примарног огледала. Секундарно огле

дало заклаља

12% 1:1овршине пр.имар

ног, односно толика Је опструкциЈа или

цен~рално екранираље. Те~ретска ра
здвојна моћ, за тачкасте обЈекте, изво-

си

0,6 "

(у пракси креће се око

1") . г р-

анична визуелна звездана величина и

зноси 14 магнитуда, из каталога (теор
ија тврди око 13,3m). Минимално уве
ћање износи 34 х , а максимално 400 ~.
Максимално видно поље износи 1 ,3 .
Максимално фотографско видно поље
износи 41х61 минут. Излазни отвор за

светлост има пречник од 1,25". Оку
лар који се добија уз телескоп има жи
жну даљину 25 mm и видно поље 33,2

минута.

Увећаље телескопа са овак-

го

ниверзитета у Београду уписује 1998.
и завршава 11. јула 2003. године са
просечном оценом

2003.

9.54. Од септембра
године је студент последипло

мац Универзитета у Торонту, Канада,

где наставља са својим научно-истра
живачким радом који је започела као
ету дент четврте године и апсолвент на

аћеље, по ректасцензији и деклинадиЈИ
и командама за ручно фино подешава
ње са три брзине. Погон мотора чине
батерије са укупним напоном О!Ј. 12 V
и

оне

се

налазе

у

малом

контеЈнеру.

-

торбици. Кућиште монтаже урађено Је
од масивног гвожђа, црне бо~е, и има
тежину око 17 kg. Троножац Је урађен
од

телескопских

прохромских

цеви

У

високом квалитету са масивном плочом

за причвршћивање монтаже и има масу
око б kg. У часовној оси монтаже на
лази се поларни тражилац.

Ла:Јар Михајлов

Као

оних који су само уживали у природи

строномију Математичког ф~ултета у

завршила основну школу и гимназију

монтажа опремљена Је мото рима за пр

не одржан је астрономсхи камп на Ле

тенци ( Фрушка гора/Нови Сад) .

Београду, у школској 2002/2003.

и била је ђах генерације . Смер Астро
физика на Математичком факултету У

плочом који носе ознаку Skywatcher,
или оригинални назив Synta типв; EQ6, произведено у Ки~. ЕкваториЈална

свечаност.

и сваке године, камп је посетило до

Марија Станковић је рођена 24. фе
бруара 1979. године у Лесковцу где је

Постаље телескопа чине екватори

1

ручена награда и диплома за најбољег
дипломираног ету дента Катедре за а

нковић.

јална монтажа и троножац са основном

Станковић, су присуствовали коктелу

хојим се традиционално завршава ова

LETENKA STAR PARTY
Од 29. до 31. августа 2003. годи

новембра 2003. године, на дан рође
ља професора др Захарија Бркића, у

дре за астровомију професор др Тра

8

!·

ци Катедре за астрономију одржаној 8.

јко Ангелов такође мајци Марије Ста

Телескоn CELESTHON
Na nостољу EQ-6

град, др Зоран Кнежевић, уз неколико

коле·га из генерације награђене Марије

Дејан. Урошевић

до сада и овај пут је на свечаној седни

и Анђелка Бркић, мајци Марије Ста

рног огледала и Шмитове оптичке пло
че на којој је монтирано секундарно о
гледало.
Пречник оптичке плоче и
примарног огледала износи 203 mm
или 8 инча, а цео систем има жижну
даљину од 2000 mm, на основу доку
ментације, или 2030 mm по каталогу,
што значи да је релативни отвор 1:10.
Код овог односа уместо параболоидног
примарног огледала користи се сферно

дехан Математичког факултета, профе
сор др Александар Липковски и дире
ктор Астрономске опсерваторије Бео

астрофизичару. Као и осамнаест пута

нковић. диплому је уручио шеф Кате

лоидно удубљено примарно огледало и
хиперболоидно испупчено секундарно
сноп

.'

Награда из фонда "Проф. др Заха
рије Бркић" за школску годину 2002/
2003. је додељена студенту генераци
је, Марији Станковић, дипломираном

дини. Награду су предале унуке про
фесора др Захарија Бркића, Милица

Шмит-Касегренове (Schmit-Casse~ain)

светлосни

2002/2003. ГОдИНУ

ре

конструкције. Овакв~ конструкциЈа пр
едставља комбинациЈу телескопа реф
лектора Касегрена, који има парабо

а

БР:КИЋ" ЗА Ш:КОЛС:КУ

овог основног окулара имамо и окула

TS SP Pl0s51 32mm, PIOs51 20 mm и
Pl0s51 10 mm, сви 1,25" и са могућим
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у фокусеру, са отворима 1,25". Поред

Телескоп Celestron СВ америчке је
производље. Инструмент има ка~ади
оптичку конструкцију, ком?инадиЈУ о
гледала и сочива. Израђен Је на основ:у

огледало,

ВАСИОНА

Катедри за астрономију Математичког
фахултета у Београду. Област за коју се као студент додипломских студија заинтересовала је еволуција остата-

ка експлозија супернових звезда у ра
дио-подручју. Аутор је два објављена научна рада из ове области, од ко-

јих је један у чувеном часопису Monthly
Notices of the Royal Astronoтical Society,

ста љубитеља астрономије, а било је и

Фрушке горе. Одржана су многа пре

даваља и излагаља:

- Посматраље nромен.љивих звезда Ратко Миљковац, Нови Сад, двостру

ки државни првах у Месијеовом мара
тону, искусан осматрач променљивих
звезда итд.

- Новости о ваNсоларNu.м nлаNета.ма
Катарина Миљковић, Београд, студе

нт астрофизике, сарадник у ИС Петни
ца, итд.

- Астрофотоzрафuја у nра'Кси - Радан
Митровић, Скопље, члан Сколског Ад

аутор бројних астрофотографских ра

дова.

- Метеорс'Ка астрон.о.мија - Алекса

ндар Атевић, Скопље, руководилац и
стоименог пројекта у Скопском Ад .

- Вешта'Ч.ка иNтелиzеNција- Атила Чи
па, Суботица, сарадник у ИС Петница,
- Астрон.омија у Ш'Коли- Срђан Пењи

враг, Зрељанин, председник
"М . Миланковић".

Ад

- Звездан.и системи - Никола Божић,
Ваљево, руководилац АГ "ВММ".
- АјNштајN за nо'Ч.етн.и'Ке - Милан Ми
лошевић, Ниш, предавач у Ад"Алфа".

- ПрезеNтација Летље школе Палић
2003- Миша Брацић руководилац зре

што је готово јединствен случај за сту
денте Катедре за астрономију у Бео

њанивске међушколске секције "Млади

тежииу градива које морају да савла
дају током студија.

монстрирао ва врло леп начин како бр
усити огледало за аматерсхи телесхоп .

Пре доделе награде, професор др
Трајко Ангелов је прочитао биографи

скопе за своју душу и свахе године нам

граду, имајући у виду број испита и

ју професора др Захарија Бркића. Ifа
кон тога, професор др Јелена Милогра

дов-Турин је приказала презентацију

фотографија позајмљених од породице
Бркић, а у вези живота и рада про
фесора Бркића. После званичног дела

свечаности, гости, међу хојима су били

астроном".

Мало касније је Јанко Мравик де

Јанко већ неко време сам прави теле

ва Летенци представи бољи и већи те

лескоп.

Пошто је првог дана било већ горе

наведених занимљивих предаваља и и

злагаља, да би камп био још занимљи

вији, телескопџије су другог дана је

дногласно одлучиле да се одржи озби

љан Месијеов маратон (Мм). Тог ју-

i !

г-
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тра су већ почеле припреме за предсто
јећу ноћ. Телескопи су изнети на вели
ку пољану да позирају до смркаваља.

из изреке:

Било је неизвесно да ли ће Mm уопште
бити одржан због велике облачности,
тако да је небо било кристално чисто

Астрономска посматраља су угро
жена живи свет је збуњен . . .
ноћ се

тек

витоперено, посебно у мегаnолисима
где га је тешко и видети од бројних не

OI<O

поноћи. Због тога су сви били

на губитку јер је првих сати вечери иза
облака био сакривен Стрелац заједно

са Шкорпијом и Змијоношом у којима
има 30-ак Месијеових обје1<ата . КоНI<у
ренција међу такмичарима је сваке го
дине све већа и то доприноси томе да
се сваки пут пронађе много више Ме
сијеових објеката . Резултате су изне
ле судије Катарина Миљковић и Борис
Штромар следећег јутра пошто су па
жљиво пребројали лоциране "М" обје
кте:

Прво место ~е припало Милану Гу
цићу (Београд) и Павлу ДорословаЧI<
ом (Београд/Вашингтон) са уочених

-

47

Месијеових објеката;

-Друго место је припало е!<Ипи из Ско
пља - Радан Митровић и АдрИан Бо
жиновски - са 45 Месијеових објеката;
- Треће место је припало Јан1<у Мра
вику и Мирку Махињецу (обојица из
Б. ПалаН!<е) са 40 уочених Месијеових
објеката.

Ова два дана је промовисан и први
број новог часописа Астрономија 1<оји
је присутне одушевио дизајном и ква
литетом штампе 1<оји се може мерити

са часописима на Западу.

Камn је окупио људе из Србије, Бо
сне, Хрватске, Македоније чак и Аме
рике и сваке године је камп све nосе

ћенији.
Оно што је свима нама би
ло чу дно је била екипа TV Pink-a ко
ја се о.цједном појавила на Летенци да
би нас интервјуисала и снимила каме
ром за не1<у од љихових емисија . То је
сам доказ

да ова

лепа наука све

више

занима нашу нацију.

прет~ара у дан (а даљу је и Сунце из

- видети:
www.mis.org.yu/srp/svetlost.htm

вности

Из материјала 1<оји је достављен на
шем Друштву види се да је nотребно
да се донесу закони 1<оји би чували nо
стојеће ,резервате ноћног неба", да се

око 50

%светлости неnотребно расипа,

да су од велике користи абажури који
nравилно усмеравају nотребну јачину
светлости

...

Каква је ситуација са Оnсерватори
јом Друштва, коЈу су Перо Ђурковић,
Радован Данић и Ненад Јанковић nо
дигли уједно и на nериферији и у це

нтру града у мрачном делу nарка? Ло
ша!
Градс!<И оци који су последњих
пар година почели интензивно да осве

· тљавају Калемегдан и Тврђаву,

2003.

године су бројне рефлекторе усмерили
на бедеме чија је угаона кула Наро
дна оnсерваторија, љену околину па и
на љу саму. Протестовали смо и обе

ћано је да ће се на постојећем стру

јном орману (на коме су се од љиховог
nостављаља две године гасила два ре

флектора усмерена на Кулу) и два нова
рефлектори гасити . Нажалост и nоред
nотnисаног уговора између Друштва и
инвеститора, због неслагаља између
извођача радова и на~орника радова

Ми.лан Гуцић

Павле Дорослова'Ч.-к.и
СВЕТЛОСНО ЗАГАЋЕЊЕ

Сведоци смо да је прозирног ноћног
неба све мање . Изнад великих градо
ва немогуће је видети слабе звезде, да
се не говори о Млечном путу. Светло
ено загађење атмосфере, које је у те
сној вези са аерозагађењем, угасило је

(Завод за заштиту сnоменика културе
града Београда) од гашеља светла ме
сецима нема ништа . А уговором је пре
двиђено гашеље десетина новоnостав
љених рефлектора, који бедеме па и са
му Кулу осветљавају са земље на горе.
Како је са Астрономском оnсерва
торијом, коју је Војислав В . Мишко
вић подигао 1932. године на перифе
рији града? Још горе! Неnредвиђени
ексnлозивни развој Београда, нарочи

оп

то nосле Другог светског рата опколио

серваторија, које су грађене у близини
људсi<Их насеља. Као да цивилизаци
ја тежи Сене!<ИНој хиnотетичној тачки

је свето Звездарско брдо, nознато 1<ао
ВелИI<И Врачар, са свих страна. Мили
они београдских светиљки онемогућа-

рад многих

чувених

астрономс!<Их

1

1

.!

И

што Је ЈОШ горе, дивљи градитељи се
све више nриближавају кругу Астроно
мске опсерваторије. Овој напасти гра
дске власти су одавно требале да се су
nроставе, наравно уз nомоћ астронома .

Светла н~азних грађевина још више

погоршавају и онако угрожена ноћна
посматраља, а сами објекти прете да
униште прелепу пар1< шуму. Од кори

бодера).
И свет је nочео да се буни, па је на
крају основана и Међународна асоци
јација за тамно небо (www.darksky.org) .
Светлосном загађељу код нас nрви су
се суnроставили Млади истраживачи
Србије . Под девизом "Угаси светло 
уnали звезде" заnочели су бројне акти
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вају _бр?јна осетљива посматраља.

"Када би се на Земљи зве

зде виделе само са једне таЧRе, сви би
хрлили тамо да их посматрају".

LII 2004,

да је Сунце данас у својим најбољим

годинама.

.

дружеље ученика УЖИЧ!<е гимнази

Је са др _Миланом димитријевићем за
вршено Је бурним аплаузом, али и до

гов?ром о даљој сарадљи.

договоре

~а Је nомоћ Астрономс1<е оnсерватори
~е за осниваље астрономске секције l<o-

Ja би I!PBO радила у оквиру УжиЧЈ<е ги

сти би било да се на Звездарс1<ом брду

мназије, а ~<асније и на нивоу целог гр

одреди изохиnса унутар које не би мо
гло да се гради, и унутар које би се на

Стефан Павловић

ада .

радост Београђана порушили беспра
вно подигнути објекти

1

- за почетак не
би смела да се дозволи љихова легали

зација, ~<оја је тренутно актуелна.

ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА

Мщан Јеличић

1

ПРЕДАВАЉЕ ИЗ АСТРОНОМИЈЕ
У УЖИЧ:КОЈ ГИМНАЗИЈИ

У четвртак, 11. 12. 2003 . године
у Ужич1<ој гимназији у организацији

актива за физику одржано је nредава
ље на тему "Сунце и љегова активно

ст". Предавач је био др Милан дими
;rријевић из Астрономс1<е опсерватори
је Београда. Предаваље је одржано у
nрепуном кабинету физике, а слушаоци

су_ били ученици и професори Гимна
Зије. У nрвом делу nредаваља nроф .

димитријевић је уnознао слушаоце са

структуром Сунца и љеговом сталном
а1<тивношћу. Проанализирао је стру
ктуру, редовне појаве које се на љему
~ешаваЈу 1<ао и неке од хипотеза разво

Ја и будућности Сунца nреко термону
клеарних трансформација прво водони

ка у хелијум, затим хелијума у теже

елементе.

За слушаоце су биле наро

чито интересантне последље фазе у жи

воту Сунца: скуnљаље под дејством со

nствене _ гравитације, настана1< црвеног

џина коЈи ће се ширити гутајући Мер
кур и Венеру и на крају бели патуљак
величине Земље . Жаљеље за Сунцем,

Земљом и читавим Сунчевим системом

код слушалаца није ублажила ни једи
~а извесна чиљеница у свему томе, а то

Је да ми нећемо бити сведоци тог деша
вања. На !<рају предаваља било је до

ста питаља nо.цједнако занимљИвих као
~ само предавање.Већина питаља била
Је иницирана смелом хиnотезом астро

физичара из ХоланДије, др Пирса Ван
дер Мера, члана Европске космичке а

генције, 1<оји је изјавио да би Сунце мо
гло да експлодира за шест година ако
се овакве активностима на љему наста

ве . На !<рају је ипак преовладао став

1

НЕВИЋЕНА ПОСЕТА НАРОднОЈ

ОПСЕРВАТОРИЈИ

'1
1

Никада се није десило да је Наро

1

дну опсерваторију у току једне вече

ри-ноћи nосетило више посетилаца . У

време највећег Марсовог приближеља

;,

Земљи са плаћеном улазницом био је
601 посетилi'!-П. Узимајући у обзир и

посетиоце I<ОЈИ су платили дневни улаз

и че1<али да се отвори телес1<оn затим

:ланове који не плаћају улаз 'и бро
ЈНе новинаре са члановима својих еки

i'

1

па излази да је Народну опсерватори

ју ДО 3h 30m 1 28 . августа ПОСеТИЛО 01<0
700 посетилаца . Грађани су пуштани у

групама од по двадесетак . У реду који

1-

200

1

се у поноћ протезао стотинак метара
тискало се преко

људи.

По ноћном прохладном времену за

телескопима су се све време налази

ли Александар Оташевић (код Uajca)
и Владимир Ненезић (код ТАЛ-а) . Но

вац су инкасирале Златана Тодоровић

и Маргарета Степановић, а ред су пра

вили на вратима Србољуб Богојевић и

Ненад Ристић .

Кратке извештаје о збивањима на
Народној опсерваторији, диреi<Тно је
по први пут преносила РТС - информа
тивни програм, за потребе ТВ дневнис

ка П и III . Пренос је вршен nреко сате- ·

~и;га техни1<ом из репортажних кола ко
Ја Је инсталирана на платформи испреД

Опсерваторије. У то1<у вечерљих сати
Опсерваторију су посетили и новина

ри ~левизија: БК, Метрополис , РТС
а - ЈУТарљи nрограм, дневних листова :

Блиц, данас, Балкан, радио Индекса ...

доброј посети претходила је добра
домаћа медијска приnрема. Додуше и
из иностранства су преношене бројне
вести везане за Марс.

_ :;:з::_

50

-----------------ВА СИОНА LII 2004, 1
Што се тиче дневних посета Наро

тачно на пола пута између Народне о

дној опсерваторији рекорд је направио

сарадник Бобан Квежевић који је за је

дан дан, једног Првог маја осамдесе

\

·•

НОВОСТИ И БЕЛЕIШ<Е

псерваторије и Планетаријума, на ко

јима најчешће пише: "Света Петко по
мози и даље" .

1000 улазница.
И на крају још један рекорд. На

Милан Јеличиfi

тих година продао око

'
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родна опсерваторија је током августа

ВАТРОМЕТ ИСПРЕд
ПЛАНЕТАРИЈУМА

сетилаца, што је апсолутни месечни ре

У недељу 28. децембра 2003. годи
не Плавета.ријум је добио још једну у

имала са плаћеном улазнипом 7854 по

корд од љеног отвараља 1964. године .
Милан Јеличи1i

лана Вулетића поделиле су деци сво

НОВА ОПРЕМА

јих запослених новогодиmње пакетиће.

ник у плаветаријуме, некадашљи пре

да крајем 2003. године Друштво доби-

тим је децу и велику децу преко Вели

Најпре је Милан Вулетић заљубље

тересантне објекте зимског неба. За

је:

ких кола и Северљаче довео у снежни
завичај Деда Мраза, који се са покло

наших објеката. Сећам се да је Ми

лав Вулетић као предавач у Плавета

ријуму 1988-9. маштао о овом моћном

наставном средству, које је у то време

за наше Друштво било апсолутно недоступно.

- РадИ се о видео биму EPSON ЕМР
74, флукса 2000 ~умена. Контраст је
500:1, а резолуциЈа 1024 х 768 пиксе
ла. Тежииа му је 2,9 kg. Пројектор

за нарезиваље дискова.

- Видео бим са резервном сијалипом и
рачунар смо добили са попустом већим
од 1/5 цене.
- Дигиталну камеру НР 945. Овај фо-

тоапарат нове генерацИје, високе сре
дЉе класе: има површину детектора од

5,3 мегапиксела (приближио 3000 х
2000 пиксела), оптички зум 8 х (однос
највеће и најмаље жижне даљине), ди
гитални зум 7 х и меморијску картицу
ОД 32 МВ.

Овај дигитални фотоа.па.ра.т смо до-

били на поклон!

Друштво и стално запослени срда-

чио захваљују Милану Вулетићу ва

овим лепим новогодишњим поклонима.
Док nишем ову вестицу стално ми па

дају ва памет плоче захвалнице у обли

жњој капели св. Петке, која. се налази

·1
1

нима већ упутио nрема нашем Планета.ријуму.

светлосних година од Сунчевог систе
ма и 42 000 светлосних година од це
нтр~ Млечног пута. Ово откриће потв
рђуЈе претпоставку да се диск Млечног
пута "изграђује" апсорбоваљем малих
сателитских галаксија.
Откриће патуљасте галаксије Вели7\:t&.nас ом~гућено је успешном реализа
ЦИЈОМ ~РОЈекта претраге неба у инфра
црвеноЈ области електромагнетног спе

И Деда Мраз је стварно дошао по-

ктра

"2MASS" (the Two-Micron All Sky
Survey), ш~ је астрономима омогући

сле усnешне nредставе "Принцезе и дв

орска л у да" "Пан театра" из Београ

да. Сва деца су добила лепе пакетиће

ло да "виде кроз облаке прашине уну
тар диска Млечног пута.

жицу "Звезде" Патриm~ Денијелс у ко

. .Новооткривена патуљаста галакси
Ја Је откривена захваљујући звездама
џивовима класе М чији је максимум

и недавно изашлу леnо опремљену кљи

јој се на најпопуларНИЈИ начин пр~а
зује тридесет сазвежђа и по пар наЈИН
тересантнијих небеских тела у љима.

израчене енергије у инфрацрвеном де
лу електромагнетног спектра. Мерећи

На излазу је следило изненађеље -

Удаљеност. на којој се налазе звезде у

ватромет. Тако су најмлађа деца. и ст~
ри Плаветаријум доживели своЈ први
ватромет.

пату:љастОЈ галаксији Вели7СU пас моrу

Милан Јеличи1i

има резервну сијалицу.

- Преносни рачунар НР nx9010 С има:
радни такт од 2,4 GHz, 256 МВ рам ме
марије, хард диск од 30 GB, екран од
15 инча и драјвове за DVD и CDRW тј.

1

давач у љему, приказао сазвежђа и ин

члана Милана Вулетића омогућили су

таријуму, као и за предаваља коЈа чла
нови Друштва планирају да држе ван

~еђународии тим астронома откр
~о Је до сада непознату галаксију која
Је У судару са нашом Галаксијом. Но. вооткl?ивена патуљаста галаксија до
била Је име по сазвежђу у коме је ви
димо Beлu11:u пас. Налази се на 25 000

логу. Фирме нашег вредног члана Ми

Добро пословаље Народне опсерва
торије и Планетаријума током године и
велика благонаклоност нашег вредног

- LCD пројектор (наследник видео бима) и пратећи преносни рачуиар (лап
топ). Овај савремени пројектор ће до
бро доћи за бројна предаваља у ~лаве

ПРОНАЂЕНА пНАЈБЛИЖА"
ГАЛАКСИЈА МЛЕЧНОМ ПУТУ

ће Је направити тродимензионалии
модел удаљених делова диска Млечног
пута.

ПОХВАЛА

Из Словенске Бистрипе је стигла

вовогодишља честитка., нама непозна

тог Штефава Колара, коју објављујемо
у целини .

Поштовани,

У .месецу сеnтембру 2003.

z.

..

случа

јно са.м u.мао nрили11:у да nрисуствујем

nредава'Њу о Марсу, 11:оје је орzанизовало

ваше Асmроно.мс11:о друштво. Простор
Планетарију.ма је са.м no себи нешто

nосебно. Љубазан однос орzанизатора
nрема nосетиоцима (бесnлатан улаз и
~ох за сладолед) били су неоче7СUвано
nријатни.

.

Захваљујем за све то и у zодuни 11:03а
долази желим Ва.м .мноw cpe1ie, успеха

и личноz задовољства. На nодручју na11:
астрономије што више сарад'Ње.
Леn nоздрав.

Штефан Колар

~строноми верују да велике гала
ксиЈе попут Млечног пута своје импр
ес~не ~мензије достижу "прождиру
ћи своЈе патуљасте суседе. Овај ме
ханизам, познат као "галактички кани

?ализам" објашњава како се попуњава
ЈУ .халои великих галаксија . Међутим,
ниЈе било познато да ли се овим меха
низмом могу попуњавати и дискови ве

ли~их галаксија ; Анализе података до
биЈ~вих посматраљем патуљасте гала
ксиЈе Вели11:и пас показују да је то мо
гуће.
Галаксија Вели11:и пас ће са милија
рду Сунче~их маса повећати масу на
~е галакСИЈе за око 1%. Ово откриће
Је важио и због тога што показује да
Млечни пут још није потпуно форми
ран.

Према:

www.astronomynow.com

пдУХ" И "ПРИЛИКА"
Слетел~ су на пов.ршину Марса на
међусобноЈ раздаљини од 10 000 km .
Иако су на супротним странама плане
те роботи близанци Америчке косми
чке агенције имају исти задатак. "Потрага за доказима да је на Марсу у пр
ошлости било воде у течном стаљу".

.

Иако по. неким техничким решењи
ма подсећаЈу на маленог робота Соу.о
рнера којИ је на Марс слетео 1997. го
дине, по свом изгледу су налик руским

луноходима који су испитивали повр
шину Месеца раних 70-тих година пр

ошлог века.

Спремљени су са девет

камера укључујући и камеру за пано
рамска посматраља која се налази на

сту?у вис~не 1,5 метара.
На покре
тнаЈ "руци . работа налази се неколико
инструмената:
узорака

тла,

бушилица за узимање
спектрометар

о

честица

(за одређиваље хемијског састава узо
рака), микроскоп, Месбауеров спектр
?метар (за идентификацију различитих
Је~љења гвожђа - укључујући и она
коЈа су настала у воденој средини). На
ку~и~те работа су монтирани магнети
ЧИЈИ Је задатак да прикупе гвожђем бо

1

1:

гату прашину ради испитивања.

Места на која су роботи сл~тели
изабрана ~у на основу посматрачких
доказа да Је на њима некада можда би
ло вод~ у течном стаљу . "дух" је сле

тео

4. Јануара у
150 km) за који

кратер Гусев (пречник
се претпоставља да је
нека~?' .можда био језеро . По слетаљу
"дух

Је послао снимке предела прекр

ивеног комадима стеља и камеља, који
~е вису б~тно разликовали од слика ко

Је су своЈевремено слали Соу.орн.ер или
лендер Bu11:иxza 1. "Прилика" је 25. ја
ну~ра додирнула тло у области позна
'!ОЈ као Meridiani Рlаnит . Снимци ко
ЈИ су убрзо стигли били су прилично
неочекивави . Комада стења и камеља

i
1

i

скоро да и нема, а тло је прекривена

ј

сивкастим наслагама.

1

Планирани животви век работа је
око три ~есеца. Проблеми у раду су
се већ поЈавили, "дух" је изгубио ве
зу са Земљом, која је после пар дана
поново успостављена, "Прилика" има
проблеме са механичком руком ...

: 11

Према:

Astronomy Now,

март

2004.

Милан. Љ . Нова11:ови1i

Горан Павu"'ић
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под уг лом од

ОТКРИВЕНА "НАЈдАЉА"
ГАЛАКСИЈА
Међународни тим астронома оку
пљен око неких од најмоћнијих теле
скопа данашњице успео је да уочи га
лаксију која се налази на удаљености
од 13 милијарди светлосних година.
Галаксија је откривена на снимцима
јата галаксија Абел 2218 направљеним
Помоћу Хабловог сателитског телеско
па . Јато галаксија Абел 2218 се захва
љујући великој маси понаша као "со-

.

,.

чиво" (светлост се приликом пролаза
поред масивних објеката савија, фоку~
сира, тако да изузетно далеке објекте
видимо сјајније него што би их видели

без помоћи тзв. гравитационог сочи
ва).
Анализом снимака начињених Ха

1

бловим телескопом дошло се до закљу
чка да вовооткривева галаксија има

црвени помак (црвени помак је показа
тељ колико је светлост неког извора по

макнута ка већим таласним дужинама,
што је већи црвени помак, зрачеље је
више померено у "црвени" део електр

омагнетног спектра, објекат је даљи)
између 6.6 и 7.1. Снимци истог објекта
начињени Кековим телескопом у опти
чкој и инфрацрвеној области електро
магнетног спектра говоре да је црвени
помак ове галаксије 7.

Према :

EESA,

фебруар

2004.
Горан Павичић

"НАЈЛАКША" ЦРНА РУПА
Проучавајући одавно познати изв

ор Х зрачеља

GRO

ЈО422+32 (налази

се у сазвежђу Пер сеј на удаљености од

неколико хиљада светлосних година)
астрономи Дон М. Гелино (Dawn М.

Gelino, University of California, San Diego) и Томас Е. Харисон (New Mexico
State University) верују да су открили
1~·

(
!

"најлакшу" познату црну рупу.
Проучавајући оптички парљак изв
ора Х зрачења, звезду 22. магнитуде
са ознаком V518 у сазвежђу Персеј за
кључили су да је то црвени патуљак

класе М 1 који се налази у тесној орби
ти око извора Х зрачеља коју обиђе за
пет сати. У очеве промене сјаја говоре
да је због изузетне гравитације изво
ра Х зрачења, звезда V518 деформиса

на попут капи. Анализирајући добије
не податке Гелино и Харисон су дошли
до закључка да је раван орбите нагнута

45°

у односу на линију ви

да. Узимајући у обзир и брзину којом
се црвени патуљак креће око свог ко

мпактног пратиоца

(372 km/s)

успе11и

,". ,

су да одреде његову масу. Маса компа
ктног објекта је између З и 5 Сунчевих
маса . Како је то више него што би мо
гле имати неутронска звезда или бели
патуљак , једино решење је црна рупа .

Ако је љена маса 4 Сунчеве масе прои
зилази да је љен пречник свега 24 km .
Због изузетно мале величине, матери
ја, која се налази у непосредној близи
ни ове црне рупе трпи најекстремније
плимске ефекте који су до сада позна
ти . Иако ово звучи парадоксално, што
је црна рупа лакта она мора имати ве
ћу густину (величина црне рупе расте
сразмерно љеној маси, ако замислимо
да

се

маса црне

рупе

у двостручи њен

пречник ће се исто удвостручити, њена
запремина се при том увећава за зна

тно већи фактор).
Према:

Sky & Telescope,

март

2004.

Горан Павичuћ

ОТКРИВЕНО МАГНЕТНО
ПОЉЕ ПЛАНЕТЕ
ВАН СУНЧЕВОГ СИСТЕМА

.

.

..

.

. .

Академик Татомир Анђелић (1903 - 1933), уважени члан нашег
Друштва посматрао је са терасе Народне опсерваторије Халејеву

1

комету други пут у свом животу

'1

По први пут је откривена планета
ван Сунчевог система која поседује ма
гнетно поље . Магнетно поље откривене
планете загрева звезду око које роти
ра. Први наговештаји постојаља пла
нете око звезде HD179949 која се на
лази на 90 светлосних година· у сазв
ежђу Стрелца су из 2000. године, ка
да су мереља радијалне брзине звезде
показала да око ње кружи планета Ју
питерове масе на само 6 милиона кило
метара од матичне звезде . Новија по
сматраља у ултраљубичастој области

Ј

електромагнетноГ спектра показала су
да на звезди постоји светла област која
се помера у складу са кретаљем плане

те .

Најбоље објашњење за уочену по

јаву је да магнетно поље планете инте

рагује са хромосфером звезде .

"Ако

је ваша претпоставка тачна, ако смо
заиста сведоци интеракције магнетних
поља звезде и планете која кружи око
ље, ово откриће нам даје потпуно нов
приступ у разумеваљу планета које се
налазе у блиским орбитама око мати

чне

звезде",

рекао је

Гордон

Вокер

По часни . "чл~ш нашег Друштв~
академик Милутин Миланко

вић

(1879 - 1957) отвара велику

астрономско-астронаутичку

изложбу

25. маја 1954.
.1

(Gordon Walker, University of British Columbla), један од астронома који проу
чавају ову појаву.
Према: Astronomy

Now,

март 2004.
Горан. Павичuћ

IV страва корица: Сн.и.мак za.~~a?Cmuч~<:oz јата Abel 2218; белим су уоквuрехи
лu~toвu хајудаљен.ије до сада no31·tame zaлa1ecuje (ви. деflш вест ха стран.u 52}.

~еро М. Ћурковић (1908 - 1981),
пре ~ после дР):ТОГ светског рата је

био Један од наЈЗаслужнијих члано
ва нашег Друштва.
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· Ойсервайiорија

Буiарске акаgе.мије наука
"Рожен " налази се у зайаgно.м gелу Роgойских

1

йланина. На сни.мку се вugu куйола {}ВО-

.·

меiйарскоi Шелеск.ойа (у йоза9ини) и куйола
шез9есеш

XII

иенишмещарскоi

Шелескойа

Касеiреновоi Шийа, ндм.ењеноi йрвенс{й~ено
йосмайlрањ у йром.енљивих звезgа.
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Повод за настанак овог члан:ка је пролаз планете Венере испред Сунца, главна

астрономс:ка појава ове године . После 121,5 године , у утора:к 8. јуна 2004. го

диве, Земљани ће имати прилику поново да виде Венеру на Сунчевом диску. Ка:ко
је и природа Мер:курових, иначе чешћих, пролаза слична и :ка:ко су проблеми про

60

лаза решавани у исто време биће речи и о њима, поготову што је прошлогодишњи

66

праћен
са великом пажњом и што се за наредни 8. новембра 2006. та:кође треба
спрема ти.

70

ОПШТИ ПОдАUИ О МЕРКУРУ, ВЕНЕРИ И ЗЕМЉИ

Ка:ко се у члан:ку стално говори о односу наше планете са Мер:куром и Венером,

79
75
91

у табелама 1 и 2, су дати основни подаци о њиховим путањама о:ко Сунца и

њиховој физич:кој природи.

Треба имати у виду да је Сунце са пречником од .1,4 милиона :километара

дале:ко веће од ових планета, од Мер:к_ура 286 пута, који је од њега удаљен прос
ечно 58 мил . km, од Венере 115 пута (на 108 мил . km) и од Земље 109 пута (150

95

мил.

96

km).
1: Елементи орбита Зе.мље, Мер'/Сура u Венере. 1

Табела

Елементи орбите

У РЕЂИ ВА ЧКИ ОдБОР

Милан ВУЛЕТИЋ, др Миодраг д АЧ ИЋ 'др

Бел. полуоса (ере~. раст. од Сунца)

Милан С

дИМИТРИЈЕВИЋ (главни и
Б~жидар
ЈОВАНОВИЋ, Татјана

одговорни уредник), Милан ЈЕЛИ~~~'опf~!·д6'В-ТУРИН, др Слободан НИНКО
МИЛОВАНОВ, проф. др ЈелеваГ
ПАВИЧИЋ Наташа ПЕТРОВИЋ, др Лука
ВИЋ , Александар · ОТАШЕВИЋ , оран
'
)
Зо ица IIВЕТКОВИЋ ,
Ч ПОПОВИЋ Александар ТОМИЋ (помоћник уредника , др
Р
.
'
др Владан ЧЕЛЕБОНОВИЋ
· излази у 5
ВАСИОНА, часопис за астрономију,

BS Procesor". Адреса
"
еко друштво " У Р
к .. · 1
Беог ад Горљи град 16, Калемегдан, тел.
уредништва и адми~истрациЈе. 1 OO~RL· ht~ ·//www.astrorb.org.yu. Рукописи се не
011/3.032-133, e-mall: adrb@verat .~~~· . го. ин:·износи 400 дин , за иностранство 10
враћаЈу. Годишња претплв:та за
д . 240 ин За иностранство 2, односно
евра. Ileнa пој единог броја ЈС 120 дин, а двоброЈа
д . б . 205- 29948- 66 .
р ђе

Б 0 ш овић "

бројева годишље. Издаје Астроном-

r
1

Спонзор фото-лито припреме

евра . Претплату слати у корист жиро-рачуна

ВАСИОНА бр.

2004/2,

година . LП , књига

XII,

стр .

РОЈ

53-96,

штампано априла

рЈ

као публикација од посебног интереса за науку.

Компју'терска обрада текста : Г . Павичић, А . Оташеnић
Штампа : " ИНКА " , Тиквешка

16,

Београд

у тропс:ким годинама

-у данима

Средња брзина fkm/s]
Синодич:ки период

Средња угловна брзина [0 јдан]
Нагиб орбите

[

0

]

дужина перихела

[0 ]

и његова годишња промена

[']

Сред. дужина за почетну епоху [0 ]
1

~

1

Елементи орбита дати су за

Мер:кур

Венера

1,000 01
149,6

. 0,387 10
57,9

0,723 33
108,2

1,000 04
365,26
29,8

0,240 85
87,95
47,9
115,85
4,092 356
0,20564
7,005
48,330
+0,71
77,460
+0,93
348,9226

0,615 21
224,70
35,0
583,93
1,602 136
0.00676
3,395
76,678
+0,54
131,709
0,84
63,5825

0,985 593
0,01672
0,0002
173,7

и његова годишња промена[']

2004 .

~а0?~~~!о;-~~~е/н2~~~~~~Т:i~~в&з;О~~:~·о издање је ослобођено пореза ва промет,

Сидерич:ка револуција:

-

дужина узлазног чвора [0 ]
1

технологију и развој Републике Србије,

у астрономским Јединицама
у милионима :километара

Е:ксцентрицитет

4

4

-

Земља

0,0

102,834
+1,03
110,5560

јануар

2001 .

године. Периоди су у данима

дуЖИНе 86 400 секунди SI. Подаци за Земљу односе се на барицентар Земља

Месец. Подаци у табелама 1 и 2 су из: Astronoтical Alтanac for 2001, Observers
Handbook 2001 и Астрон.о.ми-чес'IСuй '/Салендарь, nocmoJrНн.wr -часть, 1981.

·- - g
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Табела 2: Основне фu3Uч1Се ?Сара?Стеристшсе Зе.м.ље, Мер?Сура и Венере.
Физичке карантеристике

Масе (без пратиоца):

-

маса Сунца прем а маси планете

-Земља=

1

Меркур

332 900 ,5± 20

6 023 650±450 408 523
0,815 005
0 ,055 274
4,896 о
0,330 22

1

5,974 2

- х 10 27 (g]

и планета у пресеку њихових путања око Сунца, на тзв. линији чворова3 (Сл . 2) .

Венера

Земља

--

децембар

--

новембар

Средљи екваторски пречник

12 103,6
4879,4
12 756,3
0,9488
0,3825
1,000
0.857
0,056
1,000
3
5,24
5,43
Средља густина (g/cm ]
5,515
243,02*
58,65
Сидерички период ротације [d]
0,997 269 63
1:30 000
0,00
Спљоштеност (динамичка)
1:298,257
0
177,36*
0,01
Нагиб екватора према орбити [ ]
23,44
10,4
4,2
11 космичка брзина (km/s]
11 ,2
0
+
470
175
ноћнаСред. дневна температ. ** (С ]
+ 15 + 425, ср .
0,65
0,106
Геометријски албедо
0,367
.
.
• ретроградна ротација
•• Према: Bennett Ј, Dohahue М , Schne1der N, V01t М.: 2Q04, The Cosmic Perspective, Pearson Education, San Francisco.

-у километрима
- Земља = 1
Запремина, Земља= 1

јун

мај

Слика
~

2.

Линије чворова Мер-к:ура и Венере у вре.м.е nролаза

Ако Земља и унутрашња планета у тренутку пролаза нису тачно на линији
чворова, пролаз планете неће бити централан - планета неће проћи кроз центар
Сунчевог диска. Наравно да положај тетиве која на Сунчевом котуру материјал
изуј_е путању планете зависи и од положаја посматрача на Земљи.
Због релативне стабилности путања Земље, Венере и Меркура у временском
интервалу у трајању од пар људских генерација, у наше време Земља пролази
кроз чворове своје путање са Венерином око 7. јуна (када она пролази кроз

силазни чвор) и 8. децембра (узлазни), а кроз чворове са Меркуровом око 7.
маја (силазни) и око 9. новембра (узлазни) .
Пролаз кроз чворове опишимо детаљније за Меркур . Због кретања око Сунца
Земља пролази кроз чворове сваке године почетком маја и почетком новембра .

О ПРОЛАЗИМА УОПШТЕ

Меркур и Венера су једине планете које круже око Сунца унутар Земљине

Пролази у новембру су два пута чешћи од оних у мају јер се Меркур тада

путање, па се зато називају ухутрашљu.м. nланета.м.а. Када се ун~трашњ~ план~~

налази на

гледано са Земље, налази у близини Сунчев<;>г диска кажемо да Је У КОНЈУНКЦИЈИ

по привидном пречиику око 200 пута мањи од Сунца . Његова релативна брзина
је 5' ,9 на сат што значи да би Меркуров пролаз преко центра диска Сунца трајао

са Сунцем . Код унутрашње планете разликујемо :

1. дољу '/Сонјун,.,--цију (Сл . 1), када се планета налази између Земље и
2. zорљу 'К:ОНјух?Сцију "ял:1 i•· ll 'tn нrтп И ':l Сунца . _

С

унца и

Због мале угловне даљине од Сунца У
време конјункција планете. се не виде
оком јер се губе у његовоЈ светлости .

...
1

У врло ретким приликама, и то. нар
авно само када се налазе у доњоЈ кон
јункцији, планете могу да се виде на

Сунчевом диску као црни котурићи .

Оне тада пролазе испред Сунца па се

1,0

ова појава назива nролаз nланете (или

транзит у западним језицима, што има

исто значење).
Појава је слична помрачењу Сунца
само што Меркур и Венера због малих
привидних

пречника,

за

разлику

од

Месеца, нису у могућности да помраче

цело Сунце .
Када

ЗЕМЉА

Слика

диска .

1. Конјун?Сције Мер'Кура и BeнeptL

би орбита унутрашње план

ете лежала у равни Земљине пута.ње

око Сунца (еклиптике) :ада б~ за време
сваке њене доње конЈуНКЦИЈе поема-

са Сухце.м.
трали пролаз планете Преко Су~чевог
0
Али како је орбита планете нагнута! Мерк:урова. чак 7 , У доњоЈ кон

јункцији она најчешће пролази мало северниЈе или ЈУЖИИЈе од С.унчев~г ~нека.
Пролаз преко Сунчевог диска се догађа када су у време доње конјункци]е

емља

Строжија дефиниција каже да су планета и Сунце у конјункцији када су ~м
исте геоцентричне лонгитуде. Лонгитуда је угао између великих кругова КОЈИ
2

пролазе кроз полове еклиптике и -у тачку, са једне стране , и кроз Сунце или кроз
планету, са друге стране .

1

0,68

АЈ од Земље, односно у близини перихела своје путање, и тада је

5,h5. Овакав централни пролаз Меркура се десио например 1973. године.
У месецу мају Меркур је ближи Земљи, 0,56 АЈ, јер се тада налази недалеко од
свог афела, па је зато његов угловни полупречник већи и износи 12". Како је у то
време полупречник Сунца 31',7 излази даје Меркуров угловни полупречник мањи
од Сунчевог 158 цута . Како је у афелу планета спорија, Меркурова релативна
угаона брзина је тада само 4' на сат. Зато централни пролаз траје скоро 8h, што
се десило например 1707. године.
Пролази Меркура дешавају се највише 14 пута у једном столећу, а током
217 година има 9 мајских и 20 новембарских пролаза. Временски размак између
узастопних мајских пролаза износи 13 и 33 године а сасвим ретко 20 година.
Најчешћи размак између новембарских износи 13 и 7 година а изузетно 20 год
ина . Обично после сваког мајског кроз 3,5 година следи новембарски. На.пример ,
последљи пролаз Меркура могао је да се посматра 7. маја 2003, а наредни ће
бити 8 . новембра 2006.
Пролази Меркура су чешћи, јер да би Меркур дошао поново у доњу кон

јуНкцију потребно му је 116 дана а Венери чак 584 дана4 , јер Венера и Земља
воде "мртву" трку око Сунца .
Венерини пролази су око десет пута ређи од Меркурових . Они се групиmу у
парове између којих је временски размак од 8 година. Између суседних парова
наизменично протичу интервали од 121,5 и 105,5 година . Како се последљи пролаз
Венере преко диска Сунца десио 6. децембра 1882, наредни пар ће бити ове 2004.
3

чворови су тачке на небеском своду кроз које пролази линија пресека равни

Земљине и планетске путање.
Наравно да линија чворова увек пролази кроз
Сунце.
Хелиоцентрична лонгитуда узлазног чвора Меркурове путање је при

ближио 48°, силазног 228° (за Венеру 77° и 257°). Услед поремећајног дејства
других маса у Сунчевом систему промена ових лонгитуда је око 1°,2 по столећу
4

88

то су тзв. синодичке револуције ових планета. Меркур иначе обиђе Сунце за
дана, а Венера за

225

дана (тзв . сидеричка револуција) .
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8. јуна и 2012. године 5-6. јуна. У интервалу_ од 8 година тј. између два пролаза
Венера изврши тачно 5 синоДИЧRИХ револуција .
.

Појава неће бити видљива са Антарктика (за места са ширинама испод -67° Сунце
не излази изнад хоризонта), из западних делова Северне Америке и југа Јужне

Због ротације линије чворова датуми nролаза се током векова мељаЈу. Тако

ће се за Венеру око 3000. годин~ пролази дешавати 16. јуна и 18. децембра, а
око 3500. године почетком лета и почетком зиме.
КРЕТАЊЕ ВЕНЕРЕ ТОКОМ

r

2004 .
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Америке.
У местима троугаоне површине А на деловима територије Аљаска-Канада
~оћи ћ~ да се посматрају почетак и крај пролаза Венере, али не и цео ток појаве,
Јер ће Једно време Сунце бити испод хоризонта. У сличном троуглу В у јужном
делу Индијског океана ситуација је обрнута - у току кратког дана неће се видети

почетак и крај nролаза јер је Сунце испод хоризонта, (тада се види у троуГлу А)

Током прва 4,5 месеца 2004. године Венера се лепо може да види на вечерље_м
небу. Фебруара 17. проћи ће кроз узлазни чвор, а 21. марта кроз пе,рих~л своЈе

већ само Венера око средине nролаза .

путаље. Највећу привидну удаљеност од Сунца имаће 29. марта 46 ОО. Тада

Венера ће nрелазити преко јужног де
ла Сунчевог диска и то са истока на
запад, јер је у свом кретаљу око Сунца
бржа од наше Земље са које је посма
трамо. (Сл . 4). То значи да се Венера
(и Меркур) у време пролаза креће рет
роградна. Како се пролаз преко Сунца
догађа на средини између два застоја,
планета тада достиже највећу брзину

N

ће моћи да се види чак три сата после заласка Сунца. После ове тзв . ис~очне

t

елонгације почеће да се приближава Сунцу упочетку лагано, а после застоЈа по
ректасцензији 18. маја брзо тако да ће ускоро постати невидљива.
Седмог јуна око 17 11 Венера ће проћи кроз раван еклип~ике, односно силазни

чвор своје путаље. Сутрадан ће прећи преко Сунца- најближе центру Сунца,
средина пролаза за Београд ће бити у 1011 22m. За време пролаза Сунце ће бити
у сазвежђу Вика, у средини између љегових рогова.

После пролаза Венера ће постати јутарља "звезда

"

.

и то ће остати до краЈа

2004. године, с тим што ће лепо бити видљива после застоја 29. јуна. И~међу

застоја, значи и за време пролаза Венера се на небу креће ретроградна . На~већу
западну елонгацију 45° 49' имаће 17. августа . Нека буде поменуто да ће наЈдаља
бити од Сунца 12. јула и да ће поново проћи кроз узлазни чвор 28. септембра и

кроз перихел

1.

новембра.

Током године интересантне ће бити Венерине конјункције са Сатурном, Ју
питером, Марсом и Меркуром, које ће се десити истим редом 1. сеi_IтембР_а, 4.
новембра и

5.

и

29.

децембра .

(

у том кретаљу.

Координате небеског тела одређене
за посматрача са Земљине површине
називају се топоцентричне. За Земљи
блиска тела, нпр.
планету Венеру,

-·-

еклиптика

1

1

ј

за

Њихово растојаље за време ових конЈункциЈа по

ректасцензији ће бити -1° 57', +0° 36', +1° 15' и -1° 12'. Знак(+) означава да
ће ове планете бити северно, а

(-) јужно од Венере.

ИнтересаНтно је да ће Месец окултирати (заклонити) Венеру на дневном небу

21.

маја.

ПРОЛАЗ ВЕНЕРЕ 8. ЈУНА 2004.
Ueo ток пролаза моћи ће да се посматра из Европе, Азије, изузев њеног Ти
хоокеанског приобаља и Африке изузимајући њену Атланску обалу (Сл. 3).

посматраче

разлике

у

наступаљу

контаката зависе од љиховог места на

Слика 4. Прелаз Венере npex;o Сун'Ч.евоz
дисх;а 8. јуна 2004. zодине, х;онmах;ти и
нај.ма1t>е pacmoja11>e Венере од центра Сунца d
627" у Веоzраду (641" у Паризу).
511 13m а завршиће у 11 11 26m TU. Због

=

.

Земљиној површини (видети поглавље
о паралакси које ће бити објављено ка
сније). Од многих праваца у којима се
Венера види са различитих тачака на
Земљи, основним се сматра правац из
центра Земље.
За геоцентричног посматрача, значи за оног који би посматрао пролаз
из центра Земље, пролаз ће почети у

паралаксе, тренуци појединих фаза за

посматраче са Земљине површине биће различити, највише

7

минута од наведеног

геоцентричног тренутка.

Таблица
Венере

8.

3:

Тренуци zеоценmри'Ч.НUХ и тоnоценmри'Ч.НШ (за Веоzрад) фаза nролаза

јуна

2004. no

нашем леm11>ем времену.
центар Земље

Фаза

Београд•

Први спољашљи контакт (улаз)

07:13:29

07:19:53

Први унутрашњи контакт

07:32:55

07:39:33

Најмаље раст. од центра диска

10:19:44

10:22:21

Други унутрашљи контакт

13:06:33

13:03:50

Други спољни контакт (излаз)

13:25:59

13:23:11

•

10'27"

по рачунима Стеве Шегана са Катедре за астрономију Математичког факул

тета у Београду.
1

ШТА ЂЕ СЕ ВИдЕТИ?
За илустрацију пролаза Венере, односно овога што можемо очекивати ове го

1
(;лика :~ .
1

Како је деклинација Сунца тада

ширинама већим од
: 1

li

+67°,

+23°

то значи да оно уопште не залази на

односно, прол~ ће моћи да ~е посматра из сев~рних

поларних подручја. Док се у источноЈ Азији и АустралИЈИ неће видети краЈ про
лаза, у западној Африци и већем делу обеју Америка неће бити ыщљив почетак.

дине, прикажимо интересантна запажаља аустралијског астронома Хенрија Чем
берлена Расела из Сиднеја приликом "силаска" Венере са Сунчевог диска 9. де
цембра 1874. {Сл . 5). На шеми направљеној према љеговом цртежу бела површ
ина представља Сунчев диск, црна четири Венерина положаја и сива фон неба .

-
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03" 55m Венера је дотакла Сунчев руб. У положају 2, два минута :касније :када

је Венера почела да силази са дисм види се "Ломоносовљев ефе:кат" - светли обод

поред дис:ка (видети поглавље о Венериној атмосфери у следећем броју часописа) .
И после

15

.,
r
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је још већа . С обзиром да је лик Сунца приближио

N

-

t

ро целом својом половином сишла са

Сунчевог дисм бели обод је и даље
био видљив, при чему је Расел запазио

~----

и додатну светлу пегу у близини Вене
риног пола.

Пегу је посматрао све до

Разлог љеног настанка је

неразјашљеи.

Можда је у вези са по

1

Задатак посматрача је да одреде и

који није саставни део овог посма

Илуструје појаву црне капи

ичевим.

О црној капи ће бити више

позициони

пред додириваље Веиериног диска Су-

2

ровог додира Сунчевог лимба, и када
приђу некој пеги.
док је Венери потребно о:ко 20 минута да пређе Суичев
руб, Меркуров прелаз преко љега траје
4-5 минута . Наравно да рубни (блиски
таигеитним) пролази планетс:ких ко
турића преко руба Сунца трају много
дуже . Пролаз Венере преко Сунца ће

ове године укупно трајати 6" 13m, док
је пролаз Меркура 2003 . трајао 5"2om .

лариом светлошћу .
Таласасте линије одвајају положај
траља.

већи од Меркуровог

Личи на ситне пеге, али се од љих разликује по правилности кружнице и због
свог кретаља. Посматрачи бележе горе поменуте тренутке Веиериног или Мерку-

минута када је Венера ско

04" 23m 22 6 •

160 пута

Меркур ће на екрану имати пречиик од 1 mm, ако је пречиик Сунца 160 mm:

угао

контактних

тачака .

Први додир планете са Сунцем иајтеже
се одређује . Каснија обрада посматра
ља, нарочито снимака, омогућава пре
цизно одређиваље с~их контамта, као

речи у наредном броју.

и треиутм минималног растојаља од

центра Сунца (Сл .

4).

КАКО ПОСМАТРАТИ?
Суичев угловии пречник ће

з

8.

јуна

износити 1891", а Веиерии око 58" тј .
биће 33 пута маљи. Веиера ће покри
вати

3%

Слика

6.

Суичевог пречиим .

ПРОЛАЗИ ВЕНЕРЕ Од

Пролаз Веиере може да се посматра

и без повећавајућих оптичких инстру
мената . Али да не би дошло до тра

4
Сунце
Слика

5.

Сuлаза1е Венере са Сунчевоz
дuс1еа 1874.

јног оштећеља очију треба се добро
обезбедити . Најједноставније је старо
решеље- стакло, обострано добро иа
гарављеио на пламену свеће . Овај на
чин може бити опасан за око ако се иа

гарављеии слој оштети . Сунце се може
безбедно посматрати и :кроз атестираие
иаочаре, коришћеие за време потпуног

помрачеља Сунца 1999. Наравно да је много боље решеље телес:коп . Пролаз У
5

том случају треба да се прати :кроз прописан суичев филтер . Ла не би дошло до
трајног слепила филтери морају бити без икаквих оштећеља.
.
Најсш-урније решеље при телес:копском посматраљу Сунца Је тзв.

окулариа

проје}(ЦИја. Наиме цев телескопа се усмерава м Сунцу, а испод окулара на 30-40
cm удаљен бели е:кран пројектује се Суичев светли котур и тамни дис:кови Веиере
односио Меркура.

Ла би се одстраиило директно осветљаваље е:крана, односио

да би екран био у сенци, на цев је потребно попре:ко иавући већи заклон (картон) .

Пролаз Меркура се не може посматрати рецимо :кроз иагарављено стакло :као

у случају Веиере, јер је љегов максим.ални угловни пречиик од 12", 2003 .. године,

тј. с:коро пет пута маљи . Ла би оваЈ мали диск био видљив потребно Је имати
двоглед или мали телес:коп.

Код посматраља Меркуровог иеупадљивог тамног кружића сш-уриом методом

окуларие проје}(ЦИје потребно је да лик Сунца на белом екрану има пречник од

бар десетак сантиметара (раздвојна моћ ом од 60" даљу каже, да са 25 cm може
да види 0,1 mm). Због великог контраста, због :контурие оштрине раздвојиа моћ
5

Много су бољи (и далеко су скупљи!) објективс:ки филтери. Наиме окуларии,

који се постављају на окулар, мда су дуже времена изложени суичевим топлотиим

зрацима могу због загреваља да прену.

Скупоцене објективске филтере често

замељују тзв. милар филтери - специјалне пластичне врло танке фолије (да не би

деформисале слику) пресвучене металом._ Овај филтер обично смаљује интензитет
,..a,::vтonnr."И nn Пй.n ТТР~Р.ТИ'ЯА. rrn ПР.КnЛИКn r.ТnТИЯА. ХИЉада ПVТа.

Пролази Венере uз.м.еђу
1761 . и 2125.

1500.

ЛО

2500.

ГОдИНЕ

У табели која следи дати су сви пролази Венере од 1500. до 2700. године .
датуми пролаза су по Грегоријанском календару, од љеговог увођеља 1582.
Друга колона даје најмаље. растојаља између центара дискова Веиере и Сунца
(Сл . 4), али у деловима полупречним Суичевог диска. Што је пролаз ближи
центру Сунчевог диска овај број је ближи нули, односно једнак је јединици када
Венера само дотакне Суичев руб. Оваквом рубном пролазу најближи је био онај
из 1631. Знак ( +) испред броја означава да је Веиера прошла северно од центра
Суичевог дисм док (-) означава јужие пролазе . Рачуни кажу да постоје и године
очекиваних пролаза без пролаза- тада је поменути однос већи од 1.
Како постоји врло тачна периодичност од 243 године, сви пролази Венере са
овим интервалом сврстани су у исту колону . Серији пролаза сврстаиих у прву
колону припада овогодишњи пролаз . Овај пролаз ће бити скоро исти као пролаз
из јуна 1761. године (Сл . 6) . Као што се види у сваком новом пролазу тетива

Венерине путаље по Суичевом диску је све краћа тако да ће иапример 3705.

године Веиера само очешати Сунце .
·
.
Прве две колоне се односе на пролазе настале у близини силазног чвора, а
трећа и четврте. на оне настале у близини узлазног чвора.

Таблица

4:
1518 05 26
1761 06 06
2004 06 08
2247 06 11
2490 06 12

Пролази Венере uз.м.еђу

wдине.

-0,53
-0,60
-0,66
-0,73
-0,78

07
09
11
13
16

1526
1769
2012
2255
2498

(Примљено : фебруара

05
06
06
06
06

23
03
06
09
10

1500. и 2700.
+0,71 1631 12
+0,64 1874 12
+0,59 2117 12
+0,52 2360 12
+0,47 2603 12

+0,96
+0,85
+О, 7 4
+0,64
+0,53

1639
1882
2125
2368
2611

12
12
12
12
12

04
06
08
10
13

-0,54
-0,66
-0,76
-0,86
-0,96

2004)
MERCUR AND VENUS TRANSITS (1)
GENERALLY ON TRANSITS AND VENUS TRANSIT OF 8. JUNE 2004
This paper treats transits generally and how to observe them, апd Venus transit of 8.
june 2004.

~
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52
ГдЕ СМО МЕЋУ ЗВЕЗдАМА
ИЛИ: О ЧЕМУ ЂЕ БИТИ РЕЧИ НА КУРСУ*

Ка:кав је космос - од чега је састављен?

Према најновији~ истражи~аљима међународног научног тима од неколико де

(-

сетина научника., ~ОЈИ су у своЈим прорачунима користили положаје и удаљености
205 443 галаксиЈе , састав космоса је следећtr :

Наташа Станић
Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд

Тамна енерr:ија- 7~% укупног космичког сil.држаја чини један облик енергије

!;мна енергиЈа, за КОЈУ се пре;постављ~ да је одговорна за ширеље космоса.

Будућност наше Планете и нас, Земљана, не постоји независно од будућности
космоса . Колико ће људска цивилизација опстати у многоме зависи од небеских
тела из нашег непосредног окружеља- Сунчевог система (нпр. од судара са асте
роидима и кометама), звезда у близини Сунца (нпр . експлозије блиске супернове)

и самог Сунца {када Сунце постане црвени џин за око пет милијарди година, живот
на Земљи неће више бити могућ) .
С.матра.мо да је cвa1ru чове~е, не са.мо на11чни~е и не са.мо а~еаде.мс~еи грађанин,
достојан cnomaje васионе 11 ~еојој живи и ~еоја фи31l.Ч!СUМ за~еонима ди~Сmира свим
догађајима 11 nрироди...
·
Према важећој научној теорији која је позната као Теорија великог праска,

years,

13,7

милијарди година (На сл.

у англосаксонској нотацији, значи милијарду . година, тј .

стављена наша тела и све ~твари из нашег свакодневног живота). Постоји више
кандидата за тамну материЈу, као што су на пример, слабо интерагујуће масивне

1. blllion
1 000 000 000

чести~е (WIMP - Weakly lnteracting Massive Particles), или неутрини . у сваком
25% од укупног састава космоса .
Барионска материја - 4,8% (обична материја, састављена од протона и неутрона) чини свега 4,8% космоса. У љу убрајамо:
·
- врели гас у галактичким јатима {0,4%),
-хладни гас из међугалактичког простора {1,2%),
- врео гас међугалакти~ог nростора {2,6%),
fi
сву светлећу материју - у видљивој области зрачеља - звезде , галаксије,
чине тек 0,6% од укупног садржаја космоса!!!

_ случаЈу, . она чини чак

·\
1

Ка:ко је створен космос у коме живимо?

наш универзум {космос) настао је пре

ебарионска тамна мате~иЈа- 25% Је невидљива материја која није сачиљена

од молекула и атома (у ЧИЈИ састав улазе неутрони и nротони од којих су са

р

1

година). Експлодирао је можда 1 ни из чега у догађају који зовемо велики прасак.
У тој експлозији створени су и простор и време, у оквиру којих су у првој секунди
од "почетка" почеле да се стварају прве честице материје . Не можемо причати
о томе шта је било пре експлозије јер време није ни постојало (појмове пре и
после дефинишемо само ако постоји време) . Не можемо причати ни о томе кроз

шта се то шири 1юсмос 2 , јер се ради о ширељу самог простора3 .

1'

Слика

•

1.

Кос.мич~еа историја и најважнuји догађаји ~eoju с11 се у 1Ьој одиграли

Овај те~ест је nисан за nотребе слушалаца Курса астрономије за nочетни~ее,

ICOju организује наше Друштво.
1
У ствари, вав нашег космоса према једној новијој теорији постоје и други који
заједно са нашим чине један бесконачни мултиверзум - сваки од љих има своје
време, простор, материју и своју судбину. Не можемо спознати ништа ван нашег
космоса .

2

Ширеље је почело самом експлозијом, и према најновијим посматраљима су

пернових, неће никад престати.
3
се

Замислите колач са сувим грожђем који нараста - а уместо зрнца грожђа која
међусобно удаљавају - галаксије .

Слика 2. Састав ~еос.моса, nре.ма најновијим исртажива1Ьима
Шта чиви ту видљиву материју, то "светлеће космичко ткиво"?
Од ':!ега је то "светлеће космичко ткиво"?
.
По броЈу честица водоник {Н) је заступљен са око 90%, хелијум (Не) са око
10%, док .сви остали .елементи {тежи хемијски елементи су они који у својим
атомским Језгрима имаЈу в~ше од два nротона, тј. са редним бројем већим од 2)

чи~е око 1% од укупног броЈа честица вид.џ.иве материје. Живот на бази угљеника

не и био могућ да се он од примарног водоника и хелијума није, на неки начин
4

Гал аксиЈе
· су ~сновне градивне јединице у космосу, а процељује се да их има

око стотину милиЈарди.

1

'ј
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створио .

КолИЈСе су празнине - требало би вам 50 до 100 Mpc-RopaRa да их
пређемо. дебљина зидова мреже је негде ORO 5 ROpaJCa (Мрс) . у чворовима
~реже (вајсјајви)е таЧЈСе мреже) налазе се вајсјајвија суперјата. Процена

КЗЈ<о се стварају тежи елементи? У процесима термонуилеарних реаи

ција у језгрима звезда, на веома висоi<Им температурама (оио 15 000 000 К, иада
је ну~<Пеарно гориво водонИI<, а много више иада су то хелијум и тежи елементи)
при чему би 27З К у Келвиновој сиали одговарало 0° С у llелзијусо~ој сиали).

Је да у просторноЈ пен_и има :уиупно неколИI<о милиона суперјата, са уиупно оио

Звезде су, JCai(O Ј<аже Карл Саrав , огромне RОСМИЧЈСе Rухиље у RОЈима се од
првобитних воДОВИЈ(ОВИХ честица стварају сви ови елементи без Rојих ве
би био могућ настава~< живота .

сто милијарди галаисија , а наЈвеће до сада познато суперјато је Персеј

-

Пегаз

(ЗОО Mpc-RopaRa) . Највећа позната оргавизова'Ва струRтура у космосу је

ВеЛИЈСи зид,

То је светлеће ТI<ИВО иосмоса- иоје чине суперјата галаисија . Суперјата галаи
сија таио су распоређена у простору да подсећају на неиаиву светлећу паучину.
Суперјата нао да се налазе на опнама неиа~<Вих огромних "балова празнине", у

(sloan), иоји чине више суперјата.

Ка~<о се понаша та просторна мрежа, та пева, да ли је ова статична, да

ли се меља?

На то питање одговор су дали двадесетих година прошлог веиа двојица америЧI<Их
астонома- Едвин Хабл, и Милтон Хјумасов . Од настаНI<а до данас, иосмос се
шири (мада не увеи истом брзином), и шириће се и у будућвости. Ради се 0

5

иојима је материја далеио мање густине и ионцентрације . Суперјата галаисија
обично у свом гравитационом ропству држе једно до два богата и десетаи обичних

јата (од неиолИI<о до неиолИI<о десетина јата галаисија) .

ширељу простора и оно ј е, једноставно , љегова унутраmња особина ...

Посматрања су по~<азала да галаисије заиста, генерално теже груписаљу : гра
витациово везани системи већег броја гала~<тичRИх јата су галаЈСТИЧЈСа су
перјата. ГалаЈСТИЧЈСа јата држе ва оRупу веRОЛИRО десетина до више хиљада
гала~<сија. О иојим се брзинама иретања ради иада говоримо о иретању галаи
сија унутар јата? Планете оио Сунца ирећу се брзинама од неиолИI<о десетина
km/s или неЈСОЈЈИЈ<О km/s, Сунце се оио центра наше галаисије иреће брзином од

•

КаЈСВе могу бити гала~<сије Roje, попут светлећих ројева васе~авају

Ја та?

На:изглед шарол~~· по облИI<у, боји и величини, галаисије ипаи поиазују тенден
ЦИЈУ да припадаЈу Једном од типова:

нормалне (мир ве) гала~<сије

-

оио 2ЗО km/s, дои су брзине I<Ј?етања галаисија унутар јата О~(,> 1 000 kmjs .
Да ли се суперјата удружују даље, у неие веће системе, НИЈе отиривено. 0ТI<р
ивено је, међутим да велИI<е групе суперјата имају тенденцију да се групишу У
неi<И систем .

сnиралне (Sa, Sb,
CO'{U8acme (SO)

Sc) и npe"~eacmo- сnиралне (SBa, SBb, SBc)

елиnти"не (подтипови су од ЕО до Е7)
неnравшtне (Irr на слици, од енглесиог назива

Ј

Irregular)

Када нешто поиушавамо да замислимо, обично прво помислимо на димензије
тог "нечега" . Кораци за шетњу по· о~ој просторној пев1;1 универзума незамис
ливо су велИI<И и не могу се мерити Јединицама за растоЈање

сваиодневном животу

(m, km) .

I<OJe

иористимо у

Кораци би нам се мерили мегапарсецима (Мрс).

КолИI<И је тај Мрс- иораи у I<Илометрима? Најпре да уведемо парсек Пар~е1< Је
оно растојање са иојег се полупречнии Земљине путаље види под углом од Једне
лучне секунде ( 1"), при чему су правац у иојем се мери растојање и полупречнИI<
Земљине орбите оио Сунца под правим углом . Већа јединица од парсеиа је RИЛо
парсеR, тј . kpc или kрс-иораи. Још већа јединица за растојање је мегапарсеR,

•
•

';f

. ..,._.

тј. Мрс (Мрс-иораи) . Највећи иосмИЧЈ<.И иораи иоји се до сада6 иористи је гига
парсек hретходно наведене јединице стоје у следећем односу са I<Илометром:

ЕО

1 рс = З.26 светлосних година = ЗО 8З9 600 000 000 km
1 kpc = 1 000 рс = З 260 сг = ЗО 8З9 600 000 000 000 km
1 Мрс = 1 000 000 рс = З 260 000 сг = ЗО 8З9 600 000 000 000 000 km
1 Gpc = 1 000 000 000 рс = З 260 000 000 сг = ЗО 8З9 600 000 000 000 000 000 km
Светлосва година (у даљем теисту сг или сг-RораЈ<) је растојање иоје светлост
пређе у ваиууму за годину дана, ирећући се брзином од ЗОО OOOkmjs. Овај сг
иораи погодан је за шетњу по нашој галаисији, тј . између звезда у ближој оЈСОлини

Сунца.

..

1 светлосна година = 9 460 000 000 000 km
1

АЈ (астрономсиа јединица)

RaJCO

= 149 597 870 km

изгледа универзум ва вајвећој сЈСали

растојаља (на пример, помоћу снимања неба) од 200 Мрс до 1100 Мрс (1.1
Gpc), видели бисмо огромне празвиве и само по зидовима тих празн
ина распоређена суперјата гала~<сија . То је оно што бисмо могли да назовемо
просторна пева, тродимензиона мрежа (светлеће ткиво) . Тавана влакна су попут
зидова те мреже, а чворови мреже су места где је највећа ионцентрација видљиве

материје (то су у ствари највећа суперјата) .
5

У празнинама (енгл.

број у односу ва број

voids") су чаи отиривене и неие галаисије, али је њихов
галаисија на "опвама" - тј . у гравитационо везаним си
n

стемима суперјата , готово занемарљив

6

Можда ће у будућвости, због ширења иосмоса, да се уведе још већи кораи од

овога .

. ':. .....
·~

Е4

Е7

•

Sa

Sb

so \

~~

- ~"
SBa

{

1

@
.- ·":Ј
!

1!:·

sвь

Sl.k

Слииа З. Хаблова !С/Iасифи~еација гала~есија (nрва nоловина ХХ ве~еа)

Астрономска јединица (у даљем теисту АЈ или AJ-RopaJ<) је средље растојање
Земља - Сунце, и овај АЈ-иораи погодан је за шетљу по Сунчевом систему.
Када бисмо сада погледали

.

1

Активне гала~<сије

- гала~<сије са а~<тиввим језгрима

Али поред горе описаних "обичних" галаисија, постоје и "необичне" или тзв .

.,

аитивне галаисије

-

галаисије са аитивним језгрима .

И ове галаисије су по об

ЛИI<У спиралне или елиптичне, а љихова језгра су најјачи извори зрачеља у иос

мосу. Чине свега неиоЈЈИЈ<опроцената од уиупног броја галаксија. Емитују зраче

ље у свим областима елеитромагнетног спеитра, имају нарочито сјај на језгра

(иначе, и иод обичних галаисија у уиупном љиховом зрачељу доминира зрачеље
језгра), много сјајнија одјеэгара "обичних" галаисија. ВелИI<их су излазних снага
зрачеља- 100 000 ~9,0 до 1~0. 000 000 000 000 већих од ~злазне снаге Сунчевог. У
"необичне галаисиЈе . убраЈаЈу се (према унифИI<ационоЈ иласифИI<ационој схеми) :

- радио-галаЈССИЈе
- RВазари (RВазизвездави објекти)
- блазари
- Сејфертове гала~<сије
- LINER-и ; емисио~е области језгра са нижим степеном јонизације .. ..

У цент~има аит~вних језгара су црне рупе. Оио црне рупе је аирециони диси
(материјал- усијана плазма, у црну рупу упада таио што најпре оио ље формира

i

1

'1
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диск), а нормално на љега избацује се материјал у видУ два млаза (гас који упада
преусмерава се у ове млазеве готово брзином светлости).
по:капио суперјато

Наше суперјато, тзв . Локално суперјато, налази се у једном од вла.кана простор.не
мреже . Просторна "сапуница" је таква да у мехуровима такође има галаксиЈа.
Скоро су откривене неке помоћу НSТ-а (Хабловог сателитског телескопа), баш у
близини влакна где се налази наше суперјато, али генерално их има далеко маље
него у влакнима и чворовима мреже. У Локалном суперјату, поред наше Локалне

групе и групе галаксија у сазвежђу Великог медведа (Ursa Major), налази се једно
веома богато галактичко јато, у сазвежђу Девице (Virgo јато), са 2 500 галаксија.
по:капна група галаксија

Наша галаксија је спирапна и са још четрдесетак других галаксија чини Локалну
групу. У групи су доминантне две спиралне галаксије - Млечни пут
Андром~
дина галаксија - М31 .
То је галаксија у сазвежђу Андромеде, наЈудаљениЈИ
објекат који се може видети голим оком. Поред ова два система Ofi. по више
стотина милијарди звезда, ту је више патуљастих епиптичних галаксиЈа (неке од

1!

љих тренутно пролазе кроз диск наше галаксије, а неке су ближе. МЗ~) и више
неправилних галаксија. Магеланови облаци су неправилне галаксиЈе КОЈе се виде
са јужне Земљине хемисфере и ближи су нам од М31 - светлост из М~ог Маге
лановог облака путује до нас 150 000 година, а од Андромедине галаксиЈе - 2 2~6
000 година. Када је светлости, која путује максималном брзином коју дозвољаваЈу
закони физике (300 000 km/s) потребно толико времена да стигне до нас, замис
лите, колико би нам времена требало да стигнемо до најудаљенијих галаксија?
до н.их би и светлост стигла тек за више од 13 милијарди година ...
,,.

.

У нашем звезданом граду живи више од
неколико стотина милијарди звезда црвених и плавих џинова, жутих звезда

и црвених патуљака. Око

80%

од уку

пног броја звезда чине црвени пату
љци, звезде слабог сјаја и ниских по
вршинских температура . Ове звезде су
и најдужег животног века - могу да

живе и преко билион (али не онај "аме

рички" билион) година. За разлику од
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Наша zа.ла1Ссија

љих, плави џинови истроше своје го
риво веома брзо - живе милионе год
ина. Звезде спичве Сунцу не силазе
са космичке сцене десетак милијарди
година.
На путоваљу кроз наш звез
дани град, мало ћемо смаљити корак.
Уместо Мрс-корака, прећи ћемо на ми

пион пута маљи корак (рс-корак) или
на светлсони корак који је једнак свет

=

лосној години (1 рс
3,26 светлосних
година). Тако би нам до центра галак
сије требало

28 000

рс-корака ...

Сунце и Сунчев систем
Осим тога што представља извор жи
вота, енергије и светлости за нашу пла
нету, Сунце је једина звезда коју у ас
трофизичком смислу, можемо проуча
вати изблиза.
Сунце је жута звезда

која чини

99,86%

_ све друг~ чланове система- планете, комете, астероиде- Сунце би било

од укупне масе Сун

чевог система.
Када бисмо на једну
страну ваге ставили Сунце, а на другу

745

пута

масивниЈе. -~ветлост од Сунца до Земље путује 8,3 минута (толико јој треба да
пређе растоЈаље од

149 597 870 km).
У Језгру наше зв~зде те.мпература је око 15 000 000 К, и ту се одвијају тер

мон;укле~рне р~акције у КОЈИМ~ се водоник претвара у хелијум. Овај процес ће
;rрајати ЈОШ наЈвише пет милиЈарди година, када ће се сав водоник истрошити у

Језгру и Сунце ће се надувати и постаће црвени џин. Нарашће толико да ће обух
ватити орбите. Меркура и Венере. до тада, Сунце ће у свакој секунди стварати
толико ене~ГИЈе колико би читаво човечанства утрошило за

настави да Је троши данашњом стопом .

500 000 година, ако

Сунцу треба 230 милиона година да обиђе један пун круг око галактичког
28 000 светлосних година .
Г.це су границе Сунчевог система? Нема једноставног одговора на ово

центра, од кога је удаљено

питаље .

Неки научвици за границу сматрају ону област где престаје дејство

Сунчеве rравитације, док други сматрају да је то Ортов облак. да бисмо стигли

до граница система, у сваком случају требало би да пређемо неколико стотина

хиљада АЈ-корака. Сунчев систем се, дакле, не завршава са орбитом Нептуна

нити са орбитом Плутона (који више потсећа на кометолики астероид него н~

~ланету) . ~лутон се налази на 39,5 астрономских јединица од Сунца (толико пута

Је удаљениЈ~ од Сунца него што је Земља), и он је само један од многобројних

~лавова (коЈих, позна;rих, има више од 500) Којперовог појаса. Овај појас добио

~е име по научнику Кој перу, а љегова спољна граница је на стотинак астрономских

Јединица од центра система, Сунца.

Трећа планет~ од Сунца, Земља,

оаза живота.

Мпечви пут

..... ~---~ ·~ ~.
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То Је место где заврша

вамо прву лекцију Курса астрономије

за почетнике. А одатле, корак по ко
рак, ићи ћемо даље, све док на !<рају

Курса поново не стигнемо до светлећег

I<осмичког ТI<ИВа.
љеговом

А тада.. .

ухваћени

просторно-временсi<ом

мре

жом, покушаћемо да докучимо ~<ако је
она исплетена и . . . колико ће још вре
мена потрајати ....

Слика 5. Границе Сунчевоz систе
ма {схематс'/Си nри1Саз) - Ортов об.л.а'/С
{извориште 1Со.мета) nредстављају бе
.л.е тач1Сице

-

1Со.мете, Сунце са мане

тама и Којnерови.м nојасом на.л.ази се у
центру с.л.и1Се

(Примљено: априла 2004)

МОЛИТВА
Свемиру требају нови z.л.аzо.л.и
Да се догађа

У отворену nамет

Падају неот~tривенu nростори
Г.л.ава да отежа
Да јутро не nодигне
Да не зна шта да 1Саже
Нити nростора
Ве:1ују речи
На npazy свита111а
Молитва uечи

Светлост и .мра1С
Иста су .мрежа времена
Неумољива
Наташа Станић

"На хоризонту догађаја", Београд 2002.
OUR.PL~CE ~N ТНЕ UNIVERSE- Preface to the 74th Astronomy Course
ThlS art1cle d1scusses about structure of the Universe and our place in it.
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НЕБЕСКА СФЕРА. ЗЕМЉИНА РОТАЦИЈА*
Але~~:сандар Оташевuli
Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд

Небеска сфера

Ма колико да се померамо по Земљиној површини, посматрајући небеска тела
нећемо уочити промене међусобних положаја огромне већине љих - распоред
небеских тела у неком тренутку изгледаће нам исти ма са које тачке на Земљи
посматрали. У ствари, промена постоји али је толико сићушна да је голо око не
може приметити- евентуално је инструменти могу забележити. То значи да су
растојаља од нас до огромне већине небеских тела неупоредиво већа од било ког
нашег помераја по Земљиној површини, односно и од димензија наше планете.
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Елементи небеске сфере су нарочити кругови, праве линије и тачке на љој или

~нутар љt;. _Основни елементи небеске сфере су они који проистичу из облика
емље, КОЈИ Је лоптаст, и чиљенице да се посматрач налази на површини Земље

Прави хоризонт, вертикала и зенит су неки од основних елемената небеске сфере:
Земљина ротација и ,цвевна ротација небеске сфере

Под Зе~љзом ротацијом подразумеваћемо љено обртно кретаље око једне
емљин!'! осе р~тације GNOGs (слика 3), која пролази кроз љено

праве ЛИНИЈе,

средиште О. Ова ЛИНИЈа п~обиЈа Земљину површину у двема међусобно супротним

тачкама-северном GN ИЈужвомгеоrрафскомпопу Gs. Севернијеонај из кога

гле~ано Земља ротира у смер):' супротн~м смеру кретаља казаљке на часовнику _

то Је тзв . директан смер, а Јужни онаЈ из кога гледано Земља . ротира у смеру
кретаљ~ казаљке на часовиику- то је тзв. ретроrра,цан смер. Период Земљине
ротациЈе износи

23h56m.

У првом приближељу може с~ сло
бодно рећи да су, привидно, небеска
тела бесконачно много удаљена, а то

Нека имамо раван која садржи Зе

G"

мљино средиште и постављена је под

правим. уг лом у односу на Земљину осу

ротациЈе. Круг по коме та раван сече

значи да су привидно на истом удаље

Земљину површину назива се Земљин

љу од нас(иако су, заиста, на сасвим
различитим удаљељима).
Када је у
простору више тачака на истом расто

тру посматрач, а на коју се, за тог пос

Слика

матрача, пројектују небеска тела, назива се небеска сфера.

1.

Основни елементи небеске сфере

Са неког места на Земљиној површини не може се у једном тренутку видети
цела небеска сфера. Види се само онај љен део који је у том тренутку изнад
линије дуж које се привидно спајају "земља и небо", а која се назива привидни
хоризонт. Онај љен преостали део, који је у том тренутку испод привидног хор
изонта, наравно да се не види - од посматрача га заклаља сама Земља. Привидни
хоризонт је произвољног облика; љегов облик зависи од рељефа околног терена

(морска пучина, планински врхови, брежуљкаст предео, шума, грађевине итд).
Замислимо раван која додирује Зе
мљину површину у тачки посматраља

прави хоризонт је увек идеалан круг
и у општем случају не поклапа се са
привидним хоризонтом .
Прави хори
зонт дели небеску сферу на тзв . видљи
ву небеску полусферу, тј. љен део из
над љега и тзв. невидљ~у небеску по
лусферу, тј. љен део испод љега (иако
стварну видљивост неког дела небеске
сфере одређује, у ствари, привидни хо-

ризонт) Права линија

SZ

(слика

·u

ovzaнu

тв о

Посматрач се налази на Зе

мљи, т!lКо да и он учествује у љеној

ротациЈи- Земља га, једноставно, носи
са собом. Но, пошто је та ротација

Gs

изузетно равномерна (оса, смер и брз

.
Слика 3.
ива су јој такорећи непроменљиви) он
Је не осећа- чини му се да Земља мирује, и он сам са љом, а да се, у ствари, обрће
небеска сфера, са истоветним периодом (23h 56m), али у супротном смеру дакле
ретроградном г_ле~ано из север~ог, а директном гледано из јужног геогр~ског

пола. СитуациЈа Је слична ОНОЈ када смо у возу који се равномерно креће па
нам се, док гледамо кроз прозор, на тренутке учини да воз мирује а да се пе ·~аж

кр~ће У супротном сме~у. Ово обртаље небеске сфере врши се 0~0 исте осеЈ око
' коЈе и Земљина ротациЈа, а _називамо га дневна ротација небеске сфере (дневна
зЗбог периода од_приб~о Једног дана). Оно је приви,цво и само је последица
емљине ротациЈе, КОЈа Је право обртаље.

Елементи небеске сфере изве,цеви из Земљине ротације

Земљину осу ротације називамо и небеском поларном осом PsGsOGNPN
(слика 4), Јер око ље и небеска сфера врши своју (привидну дневну) ротацију.
р,

N

тације јер небеска сфера ротира у сме
ру супротном смеру Земљине ротаци

Је) . Као што се са слике 4 види севе

рни небески П?Л је изнад север~ог ге

Слика

2.

·
·е наше

ону на којој је јужни географ

ЦИЈУ У директном смеру (супротно него
.код географских полова и Земљине ро

* Овај те~~:ст је nисан за nотребе слушалаца Курса астрономије за nочетнu~~:е,
~~:о

-

вну_ ротациЈу у ретроградном, а јужни
ОН~Ј из кога гледано она врши ту рата

тј . кроз посматрача, а која стоји под правим углом у односу на раван правог
хоризонта назива се вертикала . Тачка Z љеног продора кроз видљиву небеску
полусферу назива се зенит . То је она тачка на небеској сфери тачно изнад посматрача.

-

кога глед~о небеска сфера врши дне

која пролази кроз центар небеске сфере,

2).

ону на којој је северни ге

лопту

сферу називамо северни PN и јужни
небески пол Ps. Северни је онај из

зонт. За разлику од привидног хори
зонта, који је произвољиог облика,

Он дели Земљину лопту на

северну

ски пол.

Тачке продора ове осе кроз небеску

S (слика 2) . Круг на небеској сфери
који настаје када се том равни пресече
небеска сфера назива се прави хори

екватор .

ографски пол и јужиу Земљину полу

јаљу од неке тачке S (слика 1), те тачке
су распоређене по сфери чиЈи је центар
тачка S. дакле, привидно су и небеска
тела распоређена по сфери и ето за
што нам изгледа да је небо сферног об
лика. Та замишљена сфера бесконачно
великог полупречиика, у чијем је цен

67

ографског, а ЈУЖНИ небески изнад ју
жиог географског пола .

Круг

по

коме

раван

Земљиног

екватора сече небеску сферу назива се

небески екватор. Он дели небеску
Слика 4.
сферу на северву - .о~У. и~ којој је северни небески пол и јужву небеску по
пу~феру - ону на КОЈОЈ Ј~ Јужни небески пол. Кругови небеске сфере паралелни

не еском екватору називаЈу се небеским паралеЈIИма . Има их бесконачно много

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -··
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и , како је показано ва СЛИЦИ 4, пречници ИМ опадају са удаљавањем ОД небеСКОГ
екватора, тј . са приближаваљем небеским половима .

Пошто је Земљина површива сферна, гледано са различитих места на Земљи

небеска поларна оса (а тако и небески екватор) заклапа различит угао (rp1, tp2) са
равни правог хоризонта NS (небески екватор: 90°- tp1, 90° - tp2), што се види на
слици 5 (узгред, тај угао је једнак географској ширини места посматраља). За
Београд он износи око

45°

(као и за

Gи

-v----

сва друга места са истом том географском ширином). Небеска поларна оса
СРн и Земљина ротациона оса ОGн су
на слици раздвојене, али се та љихова

раздвојевост може занемарити јер ви
када вије већа од Земљиног полупре
чника (08}, који је занемарљив у одно

ВАСИОНА LII 2004, 2 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69

Tr Ко Tz KD Tr, у, како смо то раније већ истакли, ретроградном ~меру посматрано

из .северног Рн, одн . директном смеру посматрано из јужног небеског пола Ps .
ТаЈ небески паралел представља, дакле, привидну дневну путаљу небеског тела .
Када се небеско тело у том кретаљу нађе ва правом хоризонту, прелазећи са
невидљиве ва видљиву небеску полусферу (положај Tr ), кажемо да је то излаз
небеског тела. Супротно, када се небеско тело у том кретаљу нађе на правом
хоризонту, али прелазећи са видљиве на невидљиву небеску полусферу (положај
Tz), кажемо да је то залаэ небеског тела .
При:ликом своје nривидне дневне ротације небеско тело два пута пролази и кроз
меридиЈан. Пролаз (у тачки Ко) ближи зениту Z назива се горља кулминација,
а овај (у тачки KD) даљи од зенита доља кулминација небеског тела .
део привидне дневне путаље небе
ског тела који се налази изнад правог

су на бесконачна велики полуnречник

небеске сфере, тако да ће гледано са
Земље изгледати да се обе ове осе у
бесконачности, а то је на небеској сфе
ри, састају у истој тачки

-

s

северном

небеском полу Рн на једној, одн. ју
жном небеском полу Ps на супротној
страни .

земљин

ралелне ливије које имају заједничку
тачку се међусобно поклапају, тј . ради

екватор

Ps

1

'Ps

се, у ствари, о једној линији), како то

Слика

5.

Круг SZPнNPsS (слика 6) небеске сфере који садржи зенит Z и

северни Рн и јужни небески nол Ps назива се меридијав.

Он је постављен под правим углом

у односу на прави хоризонт и сече га

у јужвој S и северној N тачки хори
зонта. Јужна је она ближа јужном, а
северна она ближа северном небеском
полу. Посматрачу јужна тачка пока
зује смер ка јужном, а северна ка се

на невидљивом

луку

8 је јасно

-

неви

да за посма

трача на северној Земљиној полулоnти
важи да што је тело даље од небеског
екватора, а ближе северном небеском
полу Рн, то је видљиви лук љеговог

Слика 8.
небеског паралела већи од невидљивог
(тј . оно више времена проводи на видљивој него на невидљивој небеској полус
фери) и да што је тело даље од небеског екватора, а ближе јужном небеском
полу Ps, то је видљиви лук маљи од невидљивог (тј . оно маље времена nроводи
на видљивој него ва невидљивој небеској полусфери). Размислите о томе какав
је тај однос за посматрача на јужној Земљиној полулоnти. Удаљавајући се (за
посматрача на северној Земљиној nолулопти) од небеског екватора ка северном
небеском nолу, у једном тренутку невидљиви лук престаје да постоји

на тачку

(N-

-

своди се

северна тачка хоризонта), тј . небески паралел само додирује прави

хоризонт у тој тачки .

Одатле па све до самог северног небеског пола небески

верном географском полу. Тачка Е на
правом хоризонту удаљена 90° у рет

паралели су све маљи, у потnуности су изнад nравог хоризонта и на крају се

роградном смеру од северне тачке на

изнад правог хоризонта назива се циркумполарно небо.

зива се источна, а она

(W)

удаљена

у ретроградном смеру од јужне запа.цва тачка хоризонта . Прави хо
ризонт и небески екватор се међусобно
секу у источној и заnадној тачки хори

90°

Слика б.

а

дљиво . Са слике

То даље значи да се ради о

z

своје nутаље тело је за посматрача ви
дљиво,

једној јединој оси (две међусобно па

већ и знамо .

хоризонта назива се видљиви лук (пуна
линија на слици 8), а онај испод - неви
дљиви лук (испрекидана линија насли
ци 8) те путаље. На видљивом луку

своде на сам nол . део небеске сфере на коме су небески паралели у потnуности

Суnротно томе, удаљавајући се (опет за посматрача на северној Земљиној
полулопти) од небеског екватора ка јужном небеском полу, у једном тренутку
видљиви лук престаје да nостоји- своди се на тачку (S- јужна тачка хоризонта),
тј. небески паралел само додирује прави хоризонт у тој тачки. Одатле па све
до самог јужног небеског пола небески паралели су све маљи, у потпуности су

Небеска поларна оса, небески поло
ви, небески екватор, небески паралели,
меридијан и северна, јужна, источна и

испод правог хоризонта и на крају се своде на сам nол. део небеске сфере на
коме су небески паралели у потnуности исnод nравог хоризонта назива се авти
циркумполарно небо .
· Небеска тела која се налазе на циркумполарвом небу неког места никада не

западна

залазе гледано са тог места, па се стога одатле увек могу видети, за разлику од

тачка

хоризонта

зонта .

су

неки

од

оНих која су ва антициркумполарном небу и која никада не излазе гледано са тог

елемената небеске сфере изведених из
Земљине ротације.

места, па се стога одатле никада не виде .

Питаља за Вас: да ли су циркумполарно и антицир.кrмполарно небо за неко
место међусобно једнаки по величини или не (и зашто) и да ли се величина

Последице .цвевне ротације небеске
сфере
Под дневном ротацијом небеске сфере
подразумева

се,

у

ствари,

циркумполарног и антициркумполарног неба меља са променом географске ши

рине (ако се меља, на који начин то чини)?

привидна

У след дневне ротације небеске сфере небеско тело излази на источној половини
правог хоризонта, nеље се постепено по свом небеском паралелу, у меридијану

дневна ротација небеских тела на љој,
проузрокована стварном Земљивом ро
тацијом. Како се та ротација обавља
око небеске поларве осе, то се свако

небеско тело (слика 7) том приликом
креће по једном небеском nаралелу

Слика

7.

(горља кулминација) достиже највећу висину над nравим хоризонтом, nочиље да
се сnушта и на западној Половини правог хоризонта залази. Затим наставља да се
спушта исnод овога, у меридијану {доља кулминација) достиже највеће растојаље
од љега на невидљивој небеској nолусфери, почиље поново да се nеље и најзад
излази. Након тога циклус се понавља.

....
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АЈ:<.о се тело налази на циркумполарном или антициркумполарном небу излаз

Ствари ће се нагло променити с прелетима васионских сонди . Прве нејасне

и залаз изостају, а обе кулминације се одигравају у првом случају изнад, а у

снимке шaљe.f!uoxup 11 током 1974, а 1979. прелетом два Војауера коначно на
учници доби~аЈу прилику да сагледају овај свет у љеговом правом светлу. На
снимцима коЈе ће ова два епска ,?асионска робота послати, биће приказан један
таман и залеђен свет "изрешетан , кратерима више него можда иједно друго тело

другом испод правог хоризонта.

И Сунце, као једно од небеских тела, учествује у дневној ротацији небеске
сфере, али његово привидно дневно кретање има нарочити значај за нас јер нам
је живот, и у физиолошком и у социолошком смислу, организован у односу на
њега- ми живимо у ритму Сунчевог привидног дневног кретања. Период за који,

У Сунчевом систему. У ствари од сва четири тзв. Галилејева сателита, једино
ћ(:)Ј Калисто оп~авдати оч~кивања и изгледати онако како се и очекивало да из

гледа . Разлог Је то што Је од сва четири велика месеца он најдаље од утицаја
моћног Јупитеровоr: гравитационо: поља, а како и није у резонантној путањи,

у том кретању, Сунце једном обиђе око Земље назива се прави Сувчев .цав.
Сунце је тело лоптастог облика, па се на небеску сферу пројектује приближно
као круг.
Тај круг називамо Сунчевим привидним .циском (иако, дакле, то
није диск него круг). И уопште, пројекцију било ког лоптастог тела на небеску

грави~ациони утицаЈи Јупитера, ИЈе, Европе и Ганимеда имају мало или нимало

1:.

инске активности КОЈа би избрисала бар део љегових кратера нити има значајну

н

(већи Је од Меркура), он за разлику од својих суседа нема готово ни мало површ

сферу, довољно велику да буде видљив круг, називамо привидним диском тог тела

(привидним зато што тело није заиста дисколико него се таквим нама приказује) .
део правог Сунчевог дана за време кога је Сунце на видљивој небеској по
лусфери назива се об.цавиЦа (тачније, то је временски интервал између излаза
и залаза, тим редом, горње ивице Сунчевог привидног диска), а онај за време
кога је на невидљивој - воћ (тачније, то је временски интервал између залаза и
излаза, тим редом, горње ивице Сунчевог привидног диска).

lt··

утицаЈ~ на геолошке процесе на њему. Иако је Калисто тело планетарних размера

атмосферу попут Сатуl?но.вог Титана која ?и осетно редуко~ала број удара из

,,~ ~

вя.сионског простора КОЈИ Је Калисто "трпео' од ~.:амог настанка .

1

ЛИТЕРАТУРА:

Sevarlic В. М., Brkic Z. М.: 1981, Opsta astronomija, Naucпa knjiga, Beograd.
(Примљено априла

,.,.

2004.)

CELESTIAL SPHERE. EARTH'S ROTATION
The article gives the concepts of the celestial sphere, Earth's rotation and rotation
of celestial sphere the consequence of the Earth's rotation, some of basic elements of
celestial sphere and some of celestial sphere elements derrived from its daily rotation.
Also, apparent daily motion of а celestial body and change of day and night, consequences
of celestial sphere rotation, are given. The text is written for attendants of Astronomy
Course for Beginners which our Society organize
УдК
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Слика 1.
Најочигледнији доказ да с~ удари. к<;>мета и астероида једини чинилац у облико
вању Калистове п<?вршине Јесте ориЈаmка кружна творевина која је касније наз
вана Валхала и КОЈ~ има око 3000 km у пречнику (слика 1). Ова вишепрстенаста

ЈУПИТЕРОВ МЕСЕЦ КАЛИСТО
Мv..л.ах Мuљушевuћ

Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд

Плејаде nутем хасред хеба стуnају,

кружна творевина Је несумљиво настала великим ударом у далекој прошлости.

Ма-чохоша Opuox са 11>u.ма; а Медведuца
Одо:по qЈужu,златхо.м nолу оq1еће pen.*

камен па~е У воду. У додиру са околним вакуумом вода се међутим брзо поново

Eypunuд

-

Јох

Као и претходна три велика месеца Јупитера: Ио, Европа и Ганимед, и Кали
сто је откривен у зимским јануарским ноћима 1610. год. помоћу тек направљених
телескопа Галилеа Галилеја и Симона Маријуса . Као и љегова три суседа и он
ће боље бити упознат тек почетком космичког доба. дотадашња телескопска пос
матрања са Земље показаће да је Калисто најтамнији од свих великих месеца
Јупитера, па да самим тим и његова површина чува изглед из најранијих раз
добља Сунчевог система (попут висијских подручја нашег Месеца) . Такође биће
установљено и да је његова маса мања него код осталих месеца, те да вероватно у

себи садржи приближно једнак постотак воде (леда) · и стена . Виће такође и уочено

да се Калисто не креће у резонантној путањи као претходна тројица. Осим дакле
путање, масе и пречника све остало у вези овог небеског тела биће непознаница .

*

Калиста је кћи краља Ликаона. Њу је Хера претворила у Медведицу (приме

дба редакције) .

У тренутку удара ледена кора се отопила стварајући утисак сличан ономе када

мрзла те Је оставила за собом низ прстенастих творевина попут малих смрзутих

кружних гребепастих ланаца. Током времена високи гребени би се одроњавали и

одрони су (уз не~рекидне ударе из васионског простора) изгледа једина тектон

ска дешавањ~ КОЈа би мало преобликовала ово царство кратера.

Отуда ударни

кр~тери .немаЈу високе планинске ободе, средишње врхове или зракасте творевине

КОЈе имаЈу кратери па Месецу или Меркуру (најочитији пример је Месечев кратер
Тихо).

друга занимљива. појединост јесте кратерски ланац Гипул . Оп је настао падом

неке комете у давноЈ прошлости, коју је пре тога Јупитер својом гравитацијом

здробио на низ мањих делова. Један такав догађај десио се пред очима савремених
астронома 1994. када. се комета Шумеј.кер-Леви 9 распала и срушила на Јупитер.

да то за овог дина ПИЈе реткост показуЈе и малопре поменута Гипул Катена са још

неколико с~ичних творевина на Калисту и суседном Ганимеду.

Све оне заједно

представљаЈУ изванредно сведочанство о значају који Јупитер и љегова породица
~есеца имаЈ~ за нас као. становнике планете Земље. Својом моћном гравитаци

ЈОМ Јупитер Је током СВОЈе повести многе од ледених лутајућих громада уништио
спречивши их да. на своме кружењу око Сунца ударе у Земљу, омогућивши тиме
многим врстама да се релативно несм;етано развијају (међу љима и приматима) .

.

Калисто спада у н~беска тел~ КОЈа имају атмосферу.

Али та атмосфера је

Једва приметна и за НВ:ЈСавремениЈе астрономске уређаје. Она се састоји углавном

од угљен диоксида КОЈИ Сунчево зрачење избија из површинског материјала, за

- - ~-

-

-

-
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разлику ОД Земље где је со2 најчешће производ животних активности. Ипак
иако живот на једном свету као што је Калисто изглед~ готово сасви~ ~емогућ,
нека размишљаља о могућим условима ипак су развиЈана у научноЈ Јавност~ .
Посебно после значајног открића који је учинила летелица Галилео 1~98 , КОЈа
је открила слабашно магнетно поље око овог месеца . У ст~ари то НИЈе право
магнетно поље које ствара сам месец већ поље изазвано деЈством Јупитеровог

масивног магнетног поља и неког проводног Ј>:fатеријз:ла у Калисту,. Оз~иљан
рад на ову тему појавио се лета 20~1, када Је ?Савијер Луиз (Jav1e~ Rшz) са

Мадридског свеучилишта објавио своју тезу . Он Је податке са Г~лилеЈевог маг
нетометра протумачио као јасан до1<83 постојаља течне воде на Калисту. Течна
вода највероватније постоји и на суседним , Јупитеру ближим месецима Европи и
Ганимеду. Али тамо се могући течни океан О-;Цржава у жив<;>ту подземним вулка
нима које изазива Јупитерова гравитација, КОЈа такођ~ напаЈа огромном снагом и
вулкане на још ближем месецу Ији. Међутим Ка~исто Је ипак изв~н снажних плим:
ских сила , па тамошљи евентуални океан посТОЈИ само захваљујући унутрашњоЈ
радиоактивности малог језгра . Ово природно топлотно зрачеље може _отопити
лед у унутрашњости и тако произвести проводник глобалних размера, КОЈИ Је пак

одговоран за магнетну индукциј у овог тела . Међутим да ли осим слабашног поља
постоји још неки показатељ течне воде као што су то изломљена ко~а на Европи и
Ганимеду. Одговор на ово питаље је одречан због тох:-а што се оваЈ океан налази
на много већој удаљености од површине него у случајевима поменутих сателита.
Руиз процељује да дебљина Калистове коре мора бити бар 150 km па да никаква
океанска активност не буде забележена на самој површини у виду испуцале коре

и ледених гребена . Многе друге процене иду до још већих дубина на којима би
се могао евентуално наћи овај океан.
Многе тајне Калиста су већ откривене, али још доста тога треба да се истражи .
Како је Галилео мисија престала да постоји намерним рушељем овог робота. на

Јупитер (да би се избегао случајни судар са Европом и могућа контаминациЈа),
у НАСА су почели да размишљају о даљим истраживаљима Јупитера . Тако _Је
крајем јануара 2003 . (пар дана уочи наилазеће катастрофе шатла КолумбUЈа)
НАСА обнародовала нови амбициозни подухват назван ПрометеЈ. llиљ овог про
јекта је испитиваље нових, савршенијих погонских система, пре свега они_х засно
ваних на нуклеарној пропулзији. досадашња употреба нуклеарне енергије ,У кос

мосу сводила се на напајаље уређаја космичких сонди (попут Пион.uра, Возау.ера,
Галилеја и др . ). Сада се међутим предвиђа употреба нуклеарних генератора и за
погон летелица . Овакве роботске летелице (а озбиљно се размишља да Једнога
дана и бродови с људсRом посадом крену на Марс) ~и струјом _добијеном и~ нук
леарног извора загревале (јонизовале) неки гас, највероватниЈе ксенон, КОЈИ би
током дуго времена (може трајати~ годинама) давао п_остојани потисак летелици .
Као најбољег кандидата за премијерну демонстрациЈУ о~ог напредног система
НАСА је изабрала мисију на Јупитер названу JIMO. ОваЈ колосални робот неће
полетети пре

2015.

г.

уколико га пре тога не прекрате неке новчане недоумице

које су сада хронична бољка многих космичких подухвата . Ова сонда уколико
доспе до Јупитера имаће задатак да уђе у путаљу око Калиста, Ганимеда и на
крају Европе са циљем да моћним радаром испита дебљину ледене коре ових
свеТова и открије на којој дубини се може очекивз:ти на љима течна вода. Тек
на основу добијених резултата знаћемо и многе ПОЈединости о самом Калисту и
љеговој унутрашљости .

УДК

520.1
НАЦИОНАЛНА ACTPOHOMCI<A ОПСЕРВАТОРИЈА
"РОЖЕН" (НАО)•
Нu?>ола Петров

Национална опсерваторија Рожен, Бугарска

Н_ацио!!ална Астр?номска опсерваторија "Рожен" (НАО) је највећа опсерва

ториЈа у ЈугО~!СТОЧН?Ј ~вропи. Отворена фебруара 1981. и представља један од

највећих и најзначаЈНИЈИХ подухвата у бугарској науци . Опсерваторија има три

телескопа за ноћна посматраља, сваки намељен за конкретне задатке. Тренутно је
у изградљи и нови т~лескоп с.а великим могућностима за истраживаља у физици

Сунца. ОпсерваториЈа поседуЈе и инфраструктуру која може да буде искоришћена

и за друге намене, на пример љени смештајни капацитети.

Иначе, развој астрономије у Бугарској се може поделити на два периода: пре

и после 1981, када на НАО- "Рожен" активно почиљу астрономска посматраља.

То је резул~вало експоненцијалним повећаљем нових астрономских резултата

код нас, што је омогућило да заузмемо достојно место у свету међу земљама са
астрономском традицијом . Опсерваторија се налази на 1750 метара надморске
висине у западном делу Родопских планина . Ово место је изабрано као подобно
у односу на специфичне потребе за астрономска посматраља. Наиме такво место

треба да буде далеко од насеља да не би било светлосног загађеља на знатној над
морској ~;~исини и са великим бројем ноћи погодних за астрономс~а посматраља.

На овој опсерваторији откривено је више од 40 променљивих звезда типа па

туљас~ антинове" . Истраживане су променљивост звезда услед присуства пе~а и
ерупд_иЈе на љима. Започета су вангалактичка посматраља, у којима је показано

постоЈаље суперскупова галаксија. Постављена је основа за истраживаље малих

тела Сунчевог система ( астероиди и комете). Као резултат откривено је више

од сто нових малих планета, од којих је део добио бугарска имена.

Приликом

последље појаве Халејеве комете, уз помоћ највећег телескопа НАО (2 метра пре
чник основног огледала) остварена су љена прва успешна посматраља из Европе

крајем

1985.
'
Када је почела са радом, на Опсерваторију је доiпло много младих астронома

да. би се щ~ипремила посматрачка техника и сама посматраља. Велики део оних

КОЈИ су своЈе прве кораке у професионалној астроиомији начинили на НАО, сада

.
И сада се на НАО остварују десетине програма са међународним учешћем
са Немачком, ~ранцуском, Ит~лијом, Пољском, Русијом, Финском, Белгијом:
Турском, Ср~ИЈОМ и Македонијом. Велики део резултата је добио признаље у
су у свету познати научници .

свету

и

објављен

у

познатим

међународним

часописима.

Бугарски

астро~оми су редовно позивани да учествују на различитим међународним конфе

ренцијама. Сваке. године за студенте ~;>азних бугарских и иностраних универзитета

овде се организуЈу школе и они имаЈу могућност да бораве на опсерветорији и
раде са професионалном астрономском техником .

Главни инструмент в~;~- НАО је двометарски _Ричи-Кретјен-Куде телескоп, опре
мљен CCD ~ером. То Је наЈвећи телескоп у Југоисточној Европи. Помоћу љега

се посматраЈу различити типови звезда, звездана јата, маглине, галаксије, плане

те , астероиди, комете.

Универзални оптички систем телескопа дозвољава како

добијаље директних снимака (фотометријска посматраља), тако и проучаваље
хемијског састава посматраних објеката (спектрална посматраља) .

ЛИТЕРАТУРА:

Bennett Ј . , Donahue М. , Schneider N., Volt
Wesley Longman.
www.seds.org
www .space.comfnews
(Примљено : фебруара
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Cosтic

perspective, Addison

Је разЈашљавању љихове морфологије и дииамичких карактеристика. На НАО је

24. новембра 1985. године добијена прва у Европи фотографија Халејеве комете.

2004.)

• Чланак је написан специјално за "Васиону" по иаруџби Л. Ч . Поповића. При

JUPITER'S MOON CALYSTO
The article gives up to date knowle~ges з:bout Jupi~er's. moo~ Cз:lysto
automatic spacecrafts Voyagers and Gableo w1th theoret1cal шvest1gatюns .

Набројаћемо неке о~ '!ажнијих резултата, засноване на посматраљима: Ис

траживаље муvС560, коЈе Је довело до открића нове класе интерагујућих двојних
~исте~~:~а. Пројекат повезан са истр~вањима сферичних звезданих јата допринео

редили и са бугарског превели: М. С. димитријевић и Л. Ч. Поповић
oЬtained Ьу
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Последљих година, са једном од нових апаратура, фокалним редуктором констру
исаним у Бугарској, изводе се активна фотометријска посматраља комета да би
се разјасниле љихове астрофизичке карактеристике .
Један од маљих телескопа је широкоугаони Шмитов телескоп са великим ви
дним пољем . Он се користи за посматраље галаксија, астероида, комета и еру
птивних звезда . Снабдевен је савременом CCD камером, у оквиру заједничког
бугарско-македонског пројекта . Са љим су пре више од двадесет година изве
дена на НАО прва систематска посматраља, повезана са одређиваљем положаја
малих планета. Изводи се и програм потраге за новим малим планетама а прва

РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА 111

·

25-28

врше . се истовремено и посматраља са двометарским телескопом .

У току је постављаље и монтирање Сунчевог телескопа и за њега је, у кругу
НАО саграђена купола. На жалост, упркос напора руководства Бугарске акаде
мије наука, финансијске тешкоће су успориле завршетак радова на овом инстру-

.

менту.

Тренутно добијамо значајну финансијску и моралну подршку од "СИЕНС" Ад
из Софије;... са извршним директором Николајем Мердаровим и од оптичког завода
"ОПТИКvЕЛЕКТРОН" из Панађуришта са извршним директорима Владимиром
Недељаковим и Атанасом Џуновим. Надамо се да ће у првој половини 2004, на
НАО "прогледати" и телескоп за посматраље Сунца . Уствари истовремено ће
радити два сунчева телескопа- коронограф и телескоп за спектрална посматраља

·

Сунца.

Помоћу Сунчевог телескопа

- коронографа, моћи ће да се истражују про
туберанце (плазмене творевине на рубу Сунца). То ће омогућити разраду фи
зичких модела који објашњавају природу оваквих појава. други инструмент ће
омогућити да се одреде промене физичких параметара (магнетна поља, густина
електрона, Доплерове брзине, температура, поларизација) у активним областима
изнад површине Сунца .
Оствариваљем тога пројекта може да се каже да се у Бугарској врше ас
трономска посматраља у свакој поједивачној астрономској области. На тај начин,
Национална опсерваторија "Рожен" би постала привлачвија за још већи круг
астронома из иностранства .

Осим богатог научног програма, Опсерваторија је и место које свакодневно
посећују многобројни ученици, студенти и грађани. Сарадници Опсерваторије им
држе предаваља, којима доприносе популаризацији астрономије . По претходном
договору, посетиоци могу и да посматрају помоћу једног маљег рефлектора од 18
сантиметара .

(Примљено: фебруара
ТНЕ

2004.)
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шковић", Београд)

"

др Слободан Нинковић (Ко-председник, Астрономска опсерваторија, Београд)
др Миодраг дачић (Астрономска опсерваторија, Београд)

Проф . др Радомир Ћорђевић (Физички факултет, Београд)
академик Владан Ћорђевић (САНУ, Београд)

Милан Јеличић (Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд)
академик Борислав Јовановић (Археолошки институт)

Проф . др Божидар д . Јовановић (Пољопривредни факултет, Нови Сад)
академик Војислав Марић (Огранак САНУ у Новом Саду, Нови Сад)
Проф . др Јелена Милоградов-Турин (Математички факултет)

Проф. др Миливоје Павловић (Мегатренд универзитет)
др Лука Ч. Поповић (Астрономска опсерваторија, Београд)
мр Војислава Протић-Бенишек (Астрономска опсерваторија, Београд)
Проф. др Милутин Тадић (Географски факултет, Београд)

Локални организациони комитет:

Милан

димитријевић

(Председник,

Астрономско друштво

"Руђер

Бо-

шковић", Београд)

Еди Вон (Астрономска опсерваторија, Београд)

Зорица Uветковић ( Астрономска опсерваторија, · Београд)
Миодраг дачић (Астрономска опсерваторија, Београд)
Милан Јеличић (Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд)
Предраг Јовановић (Астрономска опсерваторија,· Београд)
Татјана Милованов-Миленковић (Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд)

NATIONAL ASTRONOMICAL OBSERVATORY "ROZHEN"

Descriprioп of the National Astronomical
scientific programmes is given.

др Милан С. димитријевић (Ко-председник, Астрономско друштво Руђер Бо-~

задаци везани за одређиваље физичких карактеристика астероида . За неке задатке

Београд

Научни организациони комитет:

комета . Ради се и на програмима повезаним са тешким за посматраље галаксијама
-патуљцима, које се виде кроз Млечни пут. Откривене су и десетине еруптивних
Шездесет сантиметарски телескоп Касегренове монтаже ради са електрофо
тометром као пријемником светлосног флукса који зраче небески објекти . Помоћу
њега се истражују пре свега променљиве звезде , али се остварују и посматрачки

2004,

Астрономска Опсерваторија

на НАО откривена је 1983. и носи име човека који је открио компјутер, Џона
Атанасова. Са овим телескопом наша Опсерваторија учествује у међународном
пројекту за надгледаље и откривање потенцијално опасних за Земљу астероида и

звезда у расејаним звезданим јатима.

април

Плаветаријум Астрономског .цруштва "Руђер Бошковић"
Организатори: Астрономско .цруштво "Руђер Бошковић" и

OЬservatory

"Rozhen", of its telescopes and

Ненад Миловановић (Астрономска опсерваторија, Београд)

Владимир Ненезић (Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд)
Александар Оташевић (Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд)
Горан Павичић (Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд)
Зоран Симић (Астрономска опсерваторија, Београд)

Наташа Станић (Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд)
Александар Томић (Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд)
Милан Вулетић (Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд)
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18:00-18:20
ВИЋА

ПРОГРАМ
Април

10:00

25,

Радомир Ђорђевић, Слободан Нинковић : РАЗВОЈ ФИЗИКЕ И
АСТРОНОМИЈЕ У СРБИЈИ : дОПРИНОС СВЕТОЗАР А Л . ВИЛАКО

18:20-19:00

Недеља

ВИЋА

Отвараље

Април

Председава: ЛУ7'а Ч. Поnовић.

Јелена Милоградов-Турин : МЕТЕОРИТИ У СРБИЈИ
Јован Анђић, Војислава Протић-Бенишек, Слободан Нинковић: О
ОЛРЕЂИВАЊУ дАТУМА КАР А ЂОРЂЕВОГ РОЂЕЊА
10:50-11:10 Веселка Трајковска : ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ : ЈЕдАН дОКУМЕНТ
О РЕФОРМИ КАЛЕНдАР А
11:10-11:30 Милан С . Лимитријевић: ЛА ЛИ ЈЕ НОВОЈУЛИЈАНСКИ КАЛЕН

ШТВА "РУЂЕР БОШКОВИЋ" НА ТЕРИТОРИЈИ ВОЈВОдИНЕ
НОМИЈА

15:00 СКУПШТИНА АСТРОНОМСКОГ дРУШТВА "РУЂЕР БОШКОВИЋ"

дАР УСВОЈЕН У КОНСТАНТИНОПОЉУ 1923. ГОдИНЕ МИЛАНКОВИ
ЋЕВ, МИЛАНКОВИЋ-ТРПКОВИЋЕВ ИЛИ ТРПКОВИЋ-МИЛАНКОВИ

Поведе.љан

ЋЕВ?

Председава : Слободан. Нин."Ковић.

11:30-12:00

Војислава Протић-Бенишек, Владимир Бенишек: СЛУЖБА CYHIIA
АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ : 1936- 1961.
10:20-10:35 Милан С . Лимитријевић, Петер Зајлер : НАША ПРЕПИСКА О
АСТРОНОМСКОЈ ОПСЕРВАТОРИЈИ У БЕОГРАдУ У 1941. И 1942.
години
10:35-10:55 Милан Радованац: КАКО ЈЕ БИРАНА ЛО КАПИЈА ЗА АСТРОНО
МСКУ ОПСЕРВАТОРИЈУ- НЕРЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКАТ НА ФРУ
ШКОЈ ГОРИ
10:55-11:15 Милан Радованац: АСТРОНОМСКА ОПСЕРВАТОРИЈА У БЕО
ГР АЛУ Од 1945. ЛО 1955. ГОдИНЕ
11:15-11:30 Миодраг Лачић, Зорица Uветковић : МЕРИЛИЈАНСКИ КРУГ БЕ
ОГР АЛСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ

10:00-10:20

11:30-12:00

Миливој Анђелковић: КОСМИЧКО У НОВИЈОЈ СРПСКОЈ КЊИ
ЖЕВНОСТИ
12:30-13:00 Миливоје Павловић : КОСМИЧКО У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОЈ НЕ
ОАВАНГАРЛИ
13:00-13:20 Никола Uветковић : ВИЗИЈЕ КОСМИЗМА У САВРЕМЕНОЈ ПО
ЕЗИЈИ СА ОСВРТОМ НА "КОСМИЧКИ UBET"
13:20-13:40 Радован Илић: КОСМИЧКЕ ВИЗИЈЕ У ЛИКОВНИМ ПРЕдСТА
ВАМА СРЕТКА ЛИВЉАНА И МЛАдИХ ГРАФИЧАРА

12:00-12:30

13:30

Војислава Протић-Бенишек : PRO МЕМОЮАМ: ОТКРИЋА МИЛО
р АдА ПРОТИЋА СА АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ У БЕО ГР АЛУ
16:20-16:40 Владимир Бенишек: ИВАН АТАНАСИЈЕВИЋ : ПИОНИР РАдИО
АСТРОНОМИЈЕ У СРБИЈИ

16:00-16:20

Милан Радованац: МИЛАНКОВИЋ И АСТРОНОМСКА ОПСЕР
ВАТОРИЈА У БЕОГРАдУ
12:20-12:40 Милан Радованац: БИБЛИОТЕКА АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВА
ТОРИЈЕ У БЕОГРАдУ

12:00-12:20

16:40-17:00

17:00-17:15 Милан С . Лимитријевић, Лука Ч . Поповић, Зоран Симић, Предраг
Јовановић, Ненад Миловановић, Еди Вон: ЈУГОСЛОВЕНСКИ ОГРАНАК МЕ
ЂУНАРОдНОГ АСТРОНОМСКОГ ИНСТИТУТА "ИСАК ЊУТН"
17:15:..17:30 Милан С. Лимитријевић: О ПОСЕТАМА СРПСКИХ АСТРОНОМА
АСТРОНОМСКОЈ ОПСЕРВАТОРИЈИ У БУКУРЕШТУ

Председава: Милан С. Ди.митријевић.

кафе пауза

Председава: Вожuдар Д. Јован.овић.
Јелена Милоградов-Турин : ПРВИ НАУЧНИ РАдОВИ ИЗ
АСТРОФИЗИКЕ У СРБА- РАдОВИ ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА

17:40-18:00

Никола Божић: ТРИдЕСЕТ ГОдИНА АСТРОНОМИЈЕ У ВА

ЉЕВУ ·

12:40-13:00 Милан С . Лимитријевић : БЕОГР АЛСКА АСТРОНОМСКА ОПСЕ
РВАТОРИЈА У 2001.
13:00-13:20 Боривоје Јовановић: АСТРОНОМИЈА У РЕПУБЛИUИ СРПСКОЈ
13:20 пауза за ручак

17:20-17:40

пауза за ручак

Председава: Јелен.а Мuлоzрадов-Турин.

кафе пауза

Александар Томић: РУЂЕР БОШКОВИЋ И ЧЕСТИЧНО - ТА
ЛАСНИ дУАЛИЗАМ СВЕТЛОСТИ
16:20-16:40 Божидар Л. Јовановић: дИОНИСИЈЕ НОВАКОВИЋ И АСТРО
НОМИЈА
16:40-17:00 Божидар Л. Јовановић: ЂОРЂЕ ГЛИБОЊСКИ И АСТРОНОМИ
ЈА
17:00-17:20 Јарослав Францисти: ПРОФ. др ЖИВОЈИН ЋУЛУМ- ПЕдАГОГ
И АСТРОНОМ

кафе пауза

Председава : Борислав Јован.овић.

Председава: Миодраz Да"ић.

16:00-16:20

Уторан

10:00-10:30
10:30-10:50

12:00-12:30 дејан Максимовић: ПРИРОЛЊАЧКО дРУШТВО ГЕА И АСТРО

26,

27,

Председава: Зорица Пвеm"Ковић.

10:30-11:00 Наташа Станић, Александар Томић: БЕОГРАдСКИ ПЛАНЕТА
РИЈУМ - 35 ГОдИНА Р АдА
11:30-12:00 Јарослав Францисти : ПОЛРУЖНИUЕ АСТРОНОМСКОГ дРУ

Април

Радомир Ђорђевић : ФИЛОСОФИЈА НАУКЕ КОСТЕ СТОЈАНО

20:00

·'

.!

i

Свечана вечера

Април

28, Среда
10:00-11:00 ОКРУГЛИ

СТО О ПРОЛАСКУ ВЕНЕРЕ 8. ЈУНА 2004. И ПО
ТПУНОМ ПОМР А ЧЕЊУ CYHUA 29. МАРТА 2006 . Води : Милан С . Ли
митријевић

11:00-11:30

кафе пауза

Председава : Радомир Ђорђевић.

Борислав Јовановић : ЖРТВЕНА КОНСТРУКUИЈА КНЕЖЕВОГ
ТУМУЛА СТАРИЈЕГ ГВОЗдЕНОГ ЛОВА У АТЕНИUИ КОд ЧАЧКА И

11:30-11:50

ЊЕНО ЗНА ЧЕЊЕ
Емануил данезис, Ефстратиос Теодосиу, Милан С . Лимитријевић,

11:50-12:10

Миодраг Лачић: О ЛЕМОКР'ИТОВИМ ИдЕЈАМА И МОдЕРНОЈ ФИ
ЗИUИ

Никола Божић: ПРИЛОГ ЕТНОАСТРОНОМСКИМ ИСТР АЖИ
ВАЊИМА У ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ
12:30-12:50 Никола Божић, Слободан Нинковић: ЕТНОАСТРОНОМСКА
ИСТРАЖИВАЊА У ОКОЛИНИ ПИРОТА

12:10-12:30

Затвараље конференције

..
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РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА

25-28

април

2004,

111

учествовало је на овим јавним посматраљима .

СЛУЖБА

РЕЗИМЕА

- 35 ГОдИНА Р АдА

сарадља са mколама и

јем савремене методологије астрометрије и астрофизике, а у појединим периодима

факултетима и различити статистички подаци (броЈ посетилаца, одржана пре

организоване су камnаље посматраља Сунца у оквирима међународне сарадн.е.

давања, курсеви, конференције , астрономски сусрети .. ). Остале активности песничке вечери, изложбе уметничких слика и промоције кљига поменуће се као

Један од најзамашнијих подухвата тог времена свакако су визуална и фотограф

ска посматрања Сунца у периоду 1957-1959 и учешће у МГГ (Међународна Ге
офизичка Година) . детаљнији преглед рада ове Службе, ангажовање сарадника
Астрономске опсерваторије и значај ових посматрања за рад међународних цен

могући видови прошириваља активности културно - забавног карактера .

ПОдРУЖНИUЕ АСТРОНОМСКОГ дРУШТВА "РУЂЕР БОШКОВИЋ "

тара предмет су овог чланка .

НА ТЕРИТОРИЈИ ВОЈВОдИНЕ

НАША ПРЕПИСКА О АСТРОНОМСКОЈ ОПСЕРВАТОРИЈИ У
1942. ГОдИНИ

·

Астрономско друштво "Нови Сад"- АЛНОС
За популаризацију астрономије у Војводини средином ХХ века, у пра~козорје
рађања астронаутике и првих космичких летова ,

изација

1

о:д ~зузетног значаЈа Је реал

ско дру~тво "Руђер Бошковић " крајем 1954. и поч~тком 1955 . годиве, У Новом

Саду, Сремској Митровици, Руми, Суботици, БечеЈу и Сомбору. У овом раду
разматра се осниваље подружница и љихови оснивачи , као и Рад подружнице У
Новом Саду (1954- 1962), Сомбору (1955 - 1957), Сремској Митровици (1954 -

1970? ) , Суботици (1955- 1963), Белој Uркви (1958- 1960) , Зрењанин~ (1962 -:
1964), Новом Бечеју (1968) и Ста_рој Пазови (1968). Такође се дискутуЈе значаЈ
Подружница за развој астрономиЈе у локалним срединама и рад Астрономског

..
\

Дејан. Ма~~:сu.мовић
Природн.ачко друштво "ГЕА", Вршац

_28 . авгrста 1999. го

дине . Друштво окупља чланове у астрономскоЈ, биолоmкоЈ и сеКЦИЈИ за гео-науке .
Астрономска секција Пд "Геа", већ две године редовн_о одржава ~олу астроно

трономским појавама.

11

На овим предаваљима се ув~ окупљ~ 50-?О слушалаца.

Друштво популаризује астрономију у локалним медиЈима, КОЈИ наЈаве и отпрате

сваки скуп и предавање . У периоду 1999- 2002, у 70 бројева недељника "Врша~е
вести" чланови Пд Геа" су обЈ" ављивали астрономске чланке и прилоге . НаЈЗ'
" догађај је "Вршачки астрономски сусрет " , КОЈИ
. ћ.е у ЈУНУ
.
начајнији
астрономски
2004. бити одржан по четврти пут. Током два дана, колико Сусрет траЈе, орга
низују се предаваља и телескопска посматраља . На досад_ашњим _сусретима, ':ости

су били чланови других астрономских друштава у СрбиЈИ, а наЈчешћи и најбро
јнији гости су чланови Астрономског Друштва "Руђер Бошковић" и~ Београда,
са којим Пд "Геа" има пријатељске односе и одличну сарадн.у. НаЈвећи успех

Miinchen

Представљена је преписка између аутора овог прилога у којој су расветљавана
питања одвођеља 1941 . године Војислава Мишковића у логор на Бањици као
таоца и руковођења Опсерваторијом у том периоду, као и његово организовање
Службе Сунца, борба да спектрохелиограф остане на Опсерваторији и коначна
судбиf!:а овог инструмента.

А/uлан.Радован.ац
Астрономска опсерваторија, Београд

ПРИРОдЊАЧКО дРУШТВО "ГЕА" И АСТРОНОМИЈА

Вршца, Друштво неколико пута годишље организуЈе предаваља о актуелним ас

И

КАКО ЈЕ БИРАНА ЛО КАПИЈА ЗА АСТРОНОМСКУ ОПСЕРВАТОРИЈУ
НЕРЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКАТ НА ФРУШКОЈ ГОРИ

друштва у целини.

мије за чланове, једном недељно . Ради популариз~ције астрономије, за грађане

1941 .

Милан. С. Дu.митријевић 1 Петер Зајлер 2
Астрономска опсерваторија, Волгина 7, 11160 Београд
2

Астрономске и астронаутичке изложбе" КОЈУ Је организовало Астроном

Природн.ачко друштво "Геа" из Вршца, <?СНовано је

1936-1961

систематска посматраља Сунчевих пега у циљу одређиваља Wolf-oвoг броја. Од
тада , па током наредних 25 година, рад Службе Сунца се одвија у складу са разво

је модернизацији рада, као што су увођеље визуалних и звучних презентациЈа .

Јарослав Фран.цисти

АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ :

У "Bulletin" -у - PиЬlication de l'Observatoire Astronomique de l'Universite de Belgrade- за 1936. годину 1, No. 1, дата је кратка нотица о почетку рада Службе
праћеља Сунчеве активности 1. јануара 1936 . године, Zeiss астрографом 160,
односно љеговим визуалним дурбином 110/128 на који је стављена Colzi-eвa при
зма (М . Б . Протић, 1936, Observations des taches Solaires) . Пре свега вршена су

Дат је преглед рада и активности Планетаријума Астрономског друштва "Ру
ђер Бошковић", од осниваља (1969. године) до данас. Цосебна пажља посве_ћена
програми редовних активно~ти,

CYHUA

Војислава Протић-Бен.ише~~:, Владимир Бен.ише~~:
Астрономска опсерваторија, Београд

Наташа Стан.ић и Але~~:сан.дар То.мић
Астрономско друштво "Руђер Боmковић"

Биће представљени

- - - - - - - --

астрономске секције Пд "Геа" је набавка телескопа Celestron СВ са монтажом EQ6
у марту 2003. године. Овим инструментом , до сада је организовано више од десет
јавних посматраља за грађанство Вршца. По проценама, преко 1200 посматрача

-.

Београд

БЕОГРАдСКИ ПЛАНЕТАРИЈУМ

__ .. -·----
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Плаиетаријум Астрономског друштва "Руђер Боmковић"
ЗБОРНИК

_ " ,

1
1

Кад се 1924. године тадашња Uентрална опсерваторија у Београду поделила
на Астрономску и Метеоролошку, и кад су на рачун ратних репарација, почев
од 1925. године, добиле толико разних инструмената, да је само Астрономска
могла да са љима изгради две опсерваторије, а на њиховој тадашњој локацији,
готово у средишту Београда, није постојала никаква могућност ни за проширење
а камо . ли за постављаље толиких инструмената, наметнуо се проблем налажења
нове локације за изградњу савремене Астрономске опсерваторије .
Овим проблемом од 1925. па до 1929. године, бавила се група професора
Београдског универзитета, као Комисија за изградњу Астрономске опсерватори
је , на челу које је, као председник, био Милутин Миланковић .
Кроз овај рад, а на основу докумената Астрономске опсерваторије, nратимо
љихову активност на избору најбоље локације; од Авале, Кошутњака, Вождовца ,
Фрушке Горе, па до коначног избора- Лаудановог шанца, на Врачару, на пер
иферији Београда .
Највећи део рада посвећен је преговорима и уговорима о закуnу земљишта
за изградљу Опсерваторије на Фрушкој Гори, о чему има и највише докумената,
који после свега ипак није реализован .

Ј
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куповини и коричељу кљига и љиховој обради, издаваљу на читаље и коришћеље·

финансијским проблемима у вези свега тога; и особљу које се бавило библиотеком~

АСТРОНОМСКА ОПСЕРВАТОРИЈА У БЕОГРАдУ Од 1945. дО 1955.

1

ГОдИНЕ

'

1,

1~. .

а све то уз много статистичких података.

На крају, дат је и приказ физичког изгледа Библиотеке, посебно, уметнички

Аfuлан Радованац
Астрономска опсерваторија, Београд

н1

вредне израде у дрвету.

БЕОГРАдСКА АСТРОНОМСКА ОПСЕРВАТОРИЈА У

Овај рад даје преглед живота Астрономске опсерваторије Београд и рада

Опсерваторије током прве деценије по завршетку Другог светског рата, од 1945.

до

С обзиром да од стране новог главног и одговорног уредника и уређивачког
Астрономске опсерваторије није било разумеваља за објављиваље пуб
ликације о Београдс~ој астрономској опсерваторији у 2001. години, овде се у
скраћеном облику даЈу подаци од интереса за историју наше најстарије астро

објеката и инструмената, а тиме и наставку редовног посматрачког и научног

. одбора

рада. А све то у условима велике беспарице .и често без разумеваља и. помоћи

Кроз оваЈ период обнове, и развоЈа нових

служби, Опсерваторију су у новим тешким услов~а, као директори, како су

знали и умели, водили, Милутин Миланковић и ВоЈислав Мишковић, истакну~а

номске установе.

У 2001. години, сарадници Астрономске опсерваторије објавили су 95 биб
~иографских јединица као резултат свога научног рада. Од тога је 24 рада об
Јављено у међународним часописима, З у кљигама међународних издавача, 8 у
националним часописима, З у циркуларима, З су прегледне и монографске пуб
ликациј~, а било је и 10 позваних предаваља и 25 прилога на међународним кон
ференциЈама, 2 предаваља по позиву и 11 прилога на националним конференцијама. Одбраљене су 4 магистарске и 2 докторске тезе.
·

имена српске науке, који су својим радом и делом видно обележили и исторИЈУ
Астрономске опсерваторије и астрономске науке.

МЕРИдИЈАНСКИ КРУГ БЕОГРАдСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ
Afuoдpaz Дачuћ, Зорица Цвет"'овuћ

Астрономска опсерваторија, Београд

Штампане су Публикације број 70 и 71 и SerЬian Astronomical Journal 162 и
16З. Наша издаља шаљу се у 1ЗЗ институције у 46 земаља и 15 институција и
библиотека у нашој земљи .
Сарадници Опсерваторије објавили су 1 уџбеник, 16 прилога у новинама и
часописима, 1 превод, 2 интервјуа а регистровано је и 11 емисија на радију и
телевизији. На Опсерваторији је одржано 2З предаваља а сарадници су З9 пута
били предавачи изван ове установе, доприносећи културном животу у нашој сре

Београдска Астрономска опсерваторија је добила Велики меридијански кр~г
заједно са осталим инструментаријумом који је стигао на име ратних репарациЈа

после 1 светског рата. Више од три деценије био је конзервиран да би ~а мон
тирали крајем 1959. године и радио је све ..u.o почетка 1995. На МеридиЈанском
а такође су током две деценије обављана дневна посматраља Сунца, плане.та и

звезда. Стицајем околности изгорео је 1999. године приликом НАТО агресиЈе на

,,

дини.

нашу земљу.

МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ И АСТРОНОМСКА ОПСЕРВАТОРИЈА У
БЕОГРАдУ

Аfuлан Радованац

Астрономска опсерваторија, Београд
На основу архивске грађе Астрономске опсерв~торије, по овом питаљу ~е

На 12 конференција у иностранству 7 људи је укупно учествовала 15 пута а
конференција у земљи, 7 људи 10 пута.
Надамо се да ће комплетна библиографија радова и других прилога, као и опис
разли~тих актШ!ности! д~принети бољем познаваљу и разумеваљу овог периода

на

1
ј

1

6

историје наше наЈЗначаЈНИЈе астрономске институције.

АСТРОНОМИЈА У РЕПУБЛИUИ СРПСКОЈ
Борuвоје А. Р. Јовановuћ

довољно проучене, у овом раду се документована даЈе преглед свеколике, а броЈне
и разноврсне улоге и ангажованости Милутина Миланковића у изградњи и раду

Астрономија као школски предмет предвиђена је само у гимназијама Нас
тавним планом и програмом за 200З/04. шк. годину, а такође као поједине теме у
настави физике. Постоје три смера гимназија: (1) општи, (2) друштвено-језички,
(З) природно-математички. Од ових, само природно-математичке гимназије имају

Астрономске опсерваторије.

Напомињемо да је та његова улога у досадашњим радовима непотпуно или

непрецизно приказана, а у неким чак и маргинализована.

Тек

Миланковић је на Астрономској опсерваторији, у разним улогама, да

наведе~о само неке: председник Комисије за изградњу Опсерваторије, директор,

обавезан предмет астрономије са једним часом недељно, односно З2 часа годишље

председник Научног савета, председник Комисије за полагаље стручних испита,

у IV разреду. Редослед тема са бројем часова је овакав: Увод (1); Небо, прос
тор, време (4); Гравитација (2); даљине и величине небеских тела (2); Зрачеље

итд . , био присутан преко ЗО година.

Да се и не говори о љеговом значају за Опсерваторију као професора ас-

небеских тела (З); Астрономски инструменти (4); Звезде (4); Галаксија (4); Сунце
(З); Сунчев систем (З). За општи смер је астрономија предвиђена као факул

трономских предмета, писца астрономских уџбеника и историчара и попу лариза

тативни предмет са

тора астрономске науке.

Аfuлан Радованац
Астрономска опсерваторија, Београд

У овом првом обимнијем и целовитијем раду о Библиотеци Астрономске опсер
ваторије, а на основу љене архивске грађе, пратимо љену активност и делатност
од првих назнака о љеном постојаљу 1902. године, читав двадесети век, до самих

Посебна пажња је посвећена попуњавању и формираљу Библиотеке, д~е,
набавци кљига и часописа, штампаљу властитих и замени за стране публикације,

70

часова годишље у IV разреду.

Овде је садржај много

богатији, а навешћемо само редослед тема и броја часова: Увод (1); Небо, прос
тор и време (14); Гравитација (8); Месечево кретаље (З); даљине и величине

БИБЛИОТЕКА АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ У БЕОГРАдУ

данашљих дана .

ГОДИНИ

Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд

1955. године, а на основу љене архивске грађе. Наведени период обележава

кругу Београдске опсерваторије урађено је седам посматрачких каталога звезда,

2001.

Аfuлан С. Дu.мuтрuјевuћ

велико залагаље и прегнуће особља Опсерваторије на обнови тешко оштећених
надлежиих, виших органа власти.
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небеских тела (З); Зрачеље веб. тела (6); Астрономски инструменти
(8); Галаксије (6); Сунце (З); Сунчев ·систем (6).
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(6); Звезде

Изван школа, има ту и тамо аматерских дружина. То су Универзитетско ас
трономско друштво у Баља Луци које има два мала инструмента, а астрофизичар
држи курс "Мал~ школа астрономије". У Прљавору постоји група без стручњака
и инструмента и ЈОШ у ГраДИIШ(И. Ас::трономска аматерска дружина "Плејаде". Код
?МЛаЈ;tИНе интерес за астроноМИЈУ Је у порасту захваљујући ТВ емисијама о на
ЈНОВИЈИМ истраживаљима Марса, те занимљивим појавама на небу последљих год
ина. добар подстрек је дала и Летља астрономска школа на планини М отајици у

августу 2002. у организацији Астрономског друштва "Руђер Боmковић" Београд,
Природно-математичког факултета и Универзитетског астрономског друштва из
Баља Луке, Оmптине Србац и посебну материјалну подршку господина Лазара
Кусића из Српца. Овакве активности треба наставити и подржати.

РУЂЕР БОШКОВИЋ И ЧЕСТИЧНО-ТАЛАСНИ дУАЛИЗАМ СВЕТЛОСТИ
Але?Ссандар То.мuћ
Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд
У историји науке, епизода са Боmковићевом идејом из

1773.

како да се утврди

да ли је светлост честичне, како је он веровао, или таласне природе, познатија
као "аберација светлости и телескоп испуљен водом", није испричана до краја.

Тражећи одговор, многи физичари дали су свој допринос. Али, како је све то
потрајало готово век и по, заборављено је Боmковићево питаље, и разматран само
експеримент који је Боmковић замислио . Тако је и велики Ери после успешно
изведеног експеримента пропустио да изведе исправан одговор на Боmковићево
питаље, па је требало сачекати још пола века да то учини Комптон .

дИОНИСИЈЕ НОВАКОВИЋ И АСТРОНОМИЈА
Вожuдар Д. Јовановuћ
Пољопривредни факултет, Лепартман за уређеље вода, Нови Сад
Епископ ДИонисије Новаковић (Бока Которска? Книн? око 1720 - Сентан
дреја, 8/19. XII 1767) је написао, између осталих, спис "Кљига натуралнаја и

учитељнаја зовјетсја Манифест . . . о свјетилах сија јест солнца и о луне и звјез
дах", који је био сачуван само у препису, а и тај је нестао у току Другог светског
рата . Приказан је на основу рада Лим. Руварца објављеног 1924. године. Лодате
су још неке чиљенице о делатности Лионисија Новаковића.

ЂОРЂЕ ГЛИБОЊСКИ И АСТРОНОМИЈА

Вожидар Д. Јовановuћ
Пољопривредни факултет, Лепартман за уређеље вода, Нови Сад

Ђорђе Глибољски (Сомбор, 28. Х/9. XI 1840 - Загреб, 12. VII 1913.), нас
тавник, кљижевник. У рукопису је предао Матици Српској у Новом Саду уџбеник
из Математичке географије. Праћена је судбина тог списа.
датака се види љегов траг. Не зна се крајљи исход.

Из штампаних по
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ПРВИ НАУЧНИ РАдОВИ ИЗ АСТРОФИЗИКЕ У СРБА
Р АЛ ОВИ ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА
Јелена Мuлоzрадов-Турuн
Катедра за астрономију, Математички факултет, Универзитет у Београду

Узимајући, како је уобичајено, за почетак астрофизике Фраунхоферово ту
мачеље спектралних линија 1859. године, може се рећи да су први астрофизички

радови у Срба настали четврт века касније.

То су први научни _Р-адови Ђорђа

Станојевића. Плод су љеговог усавршаваља код Жила Жансена (Jules Janssen),

директора Медонске опсерваторије. Објављени су као чланци поднети Академији
наука у Паризу са Опсерваторије за астрофизику у Медону. По устаљеном реду
такве радове реферише академик .
Станојевићево име се помиље и у нотама
презентираним Академији од стране академика Жансена и штампаним у часопису

Париске академије наука
(~ .

Comptes Rendus des Seances de l'Academie des Sciences

nрви пут се Станојевић у

CR

.

помиље у Жансеновом саопштењу о спектралНОЈ

анализи елемената у Земљиној атмосфери, од 5. октобра 1885.
Инспиративан за Станојевићева истраживаља Сунца био је експериментални

рад на апсорпционом спектру кисеоника, где је био асистент, па га је Жансев
поменуо у

CR, 1886.

године

Прва два самостална Станојевићева ваучва рада се односе ва "фотосферске

мреже". То су: "Sur l'origine du reseau photospheric solaire" {1886) и "Sur la photographie directe de l'etat barometrique de l'atmosphere solaire" (1887). Мреже је

приписао неправилвом преламању у Сувчевој атмосфери, док их је Жансен сма
трао реалним формацијама у фотосфери. Успео је да их симулира. Преламаљем
у Земљиној атмосфери Станојевић је објашљавао само секундарве мреже. Почев
од 1905. други су налазили доказе да мреже настају у Земљиној атмосфери, и то

.

можда чак у инструменту.

Жансен га је ценио као спретног експериментатора и посматрача па Је изде

јствовао да га српска влада пошаље на посматраље потпуног помрачеља Сунца,
у Петровску,

19.

августа

1887.

С обзиром .на_ кратке ведре интервале, по~раче~е

се није могло пратити у целости а извештаЈ о обављеним мерељима Стано)евић Је

поднео како српској влади тако и Жавсеву који Га је представио АкадемиЈи наука

у Паризу "L'eclipse totale du Soleil du 19 aout, oЬservee en Russie (Petrowsk)", CR,

1888.

Жансен га је повео _у_ експедицију у Сахару и поменуо у извештај у о мерељима
спектра атмосфере у CR, 1890.

ФИЛОСОФИЈА НАУКЕ КОСТЕ СТОЈАНОВИЋА
ПРОФ. дР ЖИВОЈИН ЋУЛУМ

{1911-1991)

Радо.мuр Ћорђевuћ
Физички факултет, Београд

ПЕдАГОГ И АСТРОНОМ

Јарослав Францuстu

Астрономско друштво "Нови Сад"

-

АЛНОС

У нашој земљи, међу значајним професорима у другој половини ХХ века у
ред изузетних педагога спада свакако професор Живојин Ћулум. У току 44 го
дине професорске каријере постигао је немерљиве разултате у образоваљу бро
јних генерација и стао у први ред најзначајнијих педагога и просветитеља који су
икада живели на територији Војводине. На крају је дат и кратак опис детиљства,
школоваља и стицаље првих диплома. Такође разматрам и почетак професорске
делатности у периоду 1937-1944. године, Сремски Карловци- Пожаревац. Про
фесорски рад у Вишој педагошкој школи у Новом Саду 1944-1962. године. На
јзначајније педагошке активности на Машинском факултету 1962-1981. године .

Осниваље Астрономског друштва "Нови Сад"

развоју астрономије у Војводини у периоду
јављених радова из астрономије.

- АЛНОС и љегов допринос у
1974-1991. године. Преглед об

Коста Стојановић

(1867- 1921) био је професор и шеф Катедре за примеље~у

механику на Философском факултету УЈQ~верзитета у :Sеограду.

Предавао Је

Математичку физику. Он је следећи најбоље традиције европске мисЛи објавио
више радова из области философије науке. Његови философс~ погледи заслужују
одређену пажљу из перспективе нашег времена, утолико што Је међу првима у Ср
бији разматрао проблеме из наведеног домена.

.РАЗВОЈ ФИЗИКЕ И АСТРОНОМИЈЕ У СРБИЈИ: дОПРИНОС
СВЕТОЗАРА Л. ВИЛАКОВИЋА
Радо.мuр Ћорђевuћ 1 u Слободан Нuн?Совuћ2
1 Физички факултет, Београд, 2 Астрономска опсерваторија, Београд
У овом раду разматра се укратко допринос Светозара Л. Видаковића развоју

знаља из области физике и астрономије у Србији током последљих деценија XIX

века. После mколоваља у Санкт Петербургу, Uириху и Минхену овај посленик
се вратио у своју земљу где је одмах увидео потребу за обимнијим делима -

ВАСИОНА LII

84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВАСИОНА LII 2004, 2
уџбеницима из области физике коју је предавао у гимназији у Београду. На
јважнији резултат љеговог рада био је, несумљиво, превод са француског језика
уџбеника А. Ганоа "Експериментална физика" који је изашао у Београду у две
обимне књиге 1876. и 1877. године. У раду се указује на основне одлике те
књиге и на значај развоја школских , образовних и других институција у Србији
ня. основу најбољих тековина западне Европе, а и Русије.
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ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ: Ј ЕЛАН дОКУМЕНТ О РЕФОРМИ КАЛЕНдАР А
Весел'/Са ТрајЈСовс'/Са
Астрономска опсерваторија, Београд
Разматра се садржај једног документа из архивске грађе у коме се предлаже

увођеље календарске реформе по пројекту Максима Трпкрвића

(1864-1924)

и ис

тичу љегове предности над модификацијом истог, која је била начиљена на Све
православном Конгресу у Uариграду 1923. године од стране познатог научника
Милутина Миланковића .

МЕТЕОРИТИ У СРБИЈИ

Јелена Мuлоградов-Турuн.
Катедра за астрономију, Математички факултет, Универзитет у Београду

ЛА ЛИ ЈЕ НОВОЈУЛИЈАНСКИ КАЛЕНдАР УСВОЈЕН У
КОНСТАНТИНОПОЉУ 1923. ГОдИНЕ МИЛАНКОВИЋЕВ,
МИЛАНКОВИЋ- ТРПКОВИЋЕВ ИЛИ ТРПКОВИЋ-МИЛАНКОВИЋЕВ?

Ло сада су забележена четири пада метеорита у Србији:
1. код Сокобање 1877. године,

2. на планини Јелици 1889. године,
З. код Гуче 1891 . године и
4. код Чачка 1919. године .
Најкрупнији комади прва два метеорита су данас у Природњачком музеју у
Београду , трећи метеорит је нестао током Првог светског рата а четврти одмах
после другог светског рата. Сви су камени.
На истраживаљу су од српских научника радили: Јосиф Панчић, Сима Ло
занић и Љубомир Клерић (на Сокобаљском метеориту), Јован Жујовић и Сима

Мuлан. С. Дu.мuтрuјевuћ Астрон.о.мсЈСа oncepвamopuja, Београд
Питаље вредноваља доприноса Милутина Миланковића и Максима Трпковића
Новојулијанском календару усвојеном у Константинопољу 1923. године, повре
мено се покретало у литератури, при чему су коначни закључци често бивали
опречни. У овоме раду, разматра се љихов допринос са становишта да је у своме
делу "De usu fractionum continuarum ad inveniendos Ciclos Calendarii novi et veteris",
Ephemeridae Astronomicae Anni 1786, 132-154, Mediolani 1785, Ориани Барнаба већ
предложио, као и Максим Трпковић, да се седам преступних година претвори у
обичне у току девет столећа.

Лозанић (на Јеличком метеориту) и Петар С . Павловић (на Гучком метеориту) .

Петар С . Павловић је известио о -паду каменог хондрита код Чачка и љеговом
изгледу. Нажалост, Гучки и Чачански метеорит нису размељени па није било
могуће испитати их модерним методама, као што је· то урадила за прва два Лариса
Коломејцева-Јовановић средином осамдесетих година ХХ века .

КОСМИЧКО У НОВИЈОЈ СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

О падовима метеорита у Србији су писали и многи странци. Тако је о Сокоба
љском писао Дел (Di:Ш), Клајн (Klein) и Меније (Meunier), такорећи одмах по паду.
Прајор (Prior) је око четири деценије касније уочио да је Сокобаљски метеорит

Мuлuвој Ан.ђелЈСовuћ
Крајем XIX века у српској кљижевности све је израженија тежња за ослобође
љем од стварности КР.ОЗ сатиру или бекство у вео-класицистичке, егзотичве или

особен, па је у својој класификацији увео целу једну класу метеорита чији је он

главни представник. Крејг (Craig) је 1964. године предложио да се Сокобаљски
и Јелички метеорити и други амфотерити љима слични назову Сокобањитима.
Интерес за љих је постојао и још постоји .
На територији Србије нађен је, 1947. године, и један гвоздени метеорит -

имагинарне светове tЛазар Комарчић, Милета Јаюпић ... )
Почетком века наглашева је жеља за Новим и Вишим, подстакнута научним
сазнаљима и технолошким развојем ("космичко ослобођеље" по академику Радо
миру Ковстантиновићу) које се касније транспонује у осећај претље од Непоз
натог и прикривени или отворени страх од другачијег и Другог {"апокалиптички

Лимитровградско гвожђе .
Подаци су недовољни за израчунаваље путаља, поготову Сокобаљског мете

космизам"

орита.

Природњачки музеј у Београду, основан 1895. године, има значајну колекцију
метеорита укључујући и узорке неких светских метеорита. Маља збирка постоји
и на Рударско-геолошком факултету . Њихов претходник- Јестаственички каби

Р. К).

·

Између ратова различити облици "нео-романтичког космизма" јављају се у
делима већег броја српских песника и прозних писаца . ·
Космичко у савременој српској кљижевности 11 половине ХХ века је пригуш
еније, вајчешће у виду симболике Сунца и звезданог неба, а упоредо се нагло

нет Велике школе у Београду је 1880. године имао маље комаде "метеорских
каменова" са 34 и "метеорског гвожђа" са 24 места, у иностранству . Већи део
збирке Јестаственичког кабинета је припао Рударско-геолошком факултету.

р~вија научна фантастика са свим одликама овог специфичног жавра кљижевно
сти .

Наглим развојем информатике, коришћењем компјутера и Интернета зачиње

О ОЛРЕЋИВАЊУ дАТУМА КАР А ЋОРЋЕВОГ РОЋЕЊА

Јован. Aн.ђuli, Војислава Протuli-Бен.uшеЈС 1 u Слободан. Huн.JCoвuli2
12
• Астрономска опсерваторија, Београд

Ло данашњег дана датум рођеља Карађорђа Петровића није поуздано утврђен .

Вероватан интервал је 1752-1762. С обзиром на постојеће описе овог догађаја
аутор~ l?азматрају могућност да је у том тренутку била из наших крајева видљива
века СЈаЈна комета.

се српска уметност и кљижевност у "виртуелном простору" , заснована на ·новим

•' '

могућностима Интернета, хипертекста и интерактивности, у којој је космичко, 3а
сада, пригушено сјајем "информатичко-комуникационог" неба.
На крају саопштења биће презентирана два кратка кљижевна записа - доку
мента: из 1910. године о виђељу Халејеве комете у Београду- пример из "Фи
лозофије паланке" академика Радомира Ковстантиновића и из 2001. године о
истраживаљу астероида Химерос (Ерос) -пример из "Осмеха Византије- Ин
тернет романа Отворена кљига" чији је аутор подносилац овог саопштења. Ра
зличити односи према космичким појавама које могу да буду опасност за Земљу
најрељефније одсликавају бивши и садашњи однос према космосу.

-
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КОСМИЧКО У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОЈ НЕОАВАНГАР ЛИ

\

1\[ ,

ОТКРИЋА МИЛО Р АДА ПРОТИЋА СА
АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ У БЕОГР АЛУ

PRO MEMORIAM:

Ми..л:и.воје Павловuћ
Мегатренд универзитет, Београд

Војислава Протић-Бен.uше'IС
Астрономска опсерваторија, Београд

Космизам је веома nрисутан у такозваној историјској авангарди, што је имало

снажног утицаја на каснија неоаваигардиа уметничка кретаља и nреламања .
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Систематски посматрачки рад Милорада Протића · (1911-

У

2001) на Астроном

ској опсерваторији у Београду, којој је посветио читав свој радни и животни век,
био је крунисан и посебним успесима : Zeiss астрографом 16/80 ст открио је преко

обзорју електронске ере, срnски уметнички мултимедијални nокрет- сигнализам,
донео је вишесмерну nоетску комуникацију и нови тиn модерности, озрачен кос
мичким асnектима. Видови космичког nрисутни су нарочито у сигналистичкој

30 малих планета, једну комету и више других објеката. Тако је Опсерваторији

невербалној - визуелној nоезији, као и у вербалној - сцијентистичкој и ком
nјутерској лирици. Средишље место у овим неоаваигардиим стремљељима, имају
космички осмишљени nрограмски текстови и манифести Мирољуба Тодоровића,
а у овом смислу значајна су и космички nродуховљена оствареља Слободана

била обезбеђена, већ у првим годинама рада на новој локацији и са новим ин
струментима, изузетна међународна репутација. Истраживачка активност и ус
мереље младог Милорада Протића на област малих тела Сунчевог система били

космизма у љиховом стваралаштву значајно су обогатили неоавангардиу nродук

откривши

цију и целину српске културе.

торије, Милорад Протић дао јој је име Србија (1936 ТВ= 1564), а потом следе
1937 ЈВ, 1937 WD, 1938 FB = 1675 Симонида, и многе друге.

Вукановића, Богданке Познановић, Владе Стојиљковића и других.

су иницирани од .стране љеговог директора, професора и академика, Војислава

Елементи

В. Мишковића који се и сам бавио том проблематиком. Управо по љеговој жељи,

ВИЗИЈЕ КОСМИЗМА У САВРЕМЕНОЈ ПОЕЗИЈИ СА ОСВРТОМ НА
"космички UBET"

приnремања рубрике "Мало nоезије" у афирмисаном часопису "Васиона".

КОСМИЧКЕ ВИЗИЈЕ У ЛИКОВНИМ ПРЕдСТАВАМА СРЕТКА
ЛИВЉАНА И МЛАдИХ ГРАФИЧАРА
Радован. Илић
Учитељски факултет, Јагодина

Космички симболи су веома присутни у делима знаменитог сликара Сретка
Дивљана. У љеговим nредставама доминирају астралнИ симболи, нарочито Су
нце, Месец и звезде, које се nовезују са "одивама" и виталистичким усхитом. На
Ливљановим сликама је поред елемената симболизма и видова надреалистичке
концепције, nрисутна балканизована експресионистичка фигурација .
Млади графичари радо укључују космичке симболе у своје ликовно обликова
ље . Они на својеврстан начин настављају развојни лук космизма у нашој модерној

уметности од nериода зенитизма (Љубомир Митић) до модерних експресионис
тичких и неоекспресионистичких визија ове врсте. Графички детаљи са космичким
духом и усмерељем испуљавају и креативно осмишљавају љихову ликовну поет
ику, као и целину аутохтоних уметничких концепција .

године прву малу планету са Београдске опсерва

1936.

Влади..м.uр Бенuше'IС
Астрономска опсерваторија, Београд
др Иван Атанасијевић (1919 - 1998) оснивач је Катедре за астрофизику на
београдском Универзитету и покретач првих практичних истраживања у области

Певаље о космосу има дугачку традицију у српској књижевности, нарочито од
периода између два рата па до наших дана. Ту традицију успешно стваралачки
настављају и продубљују модерни песници. Космичке теме и мотиви нарочито
су присутне у авангардиој и неоавангардиој nоезији, као и у претходном пери
оду неосимболистичког и херметичког певаља . Такве теме је нарочито захватао
сигналистички покрет и Мирољуб Тодоровић као родоначелник ових неоаван
гардних стремљеља .
Све је то имало снажног одјека и уnлива у процесу об

подухват и драгоцено пионирско дело, које је проистекла из марљивог рада и

октобра

ИВАН АТАНАСИЈЕВИЋ: ПИОНИР Р АПИО-АСТРОНОМИЈЕ У СРБИЈИ

Ншсола ЦвеmЈСовић
Филозофски факултет, Косовска Митровица

ликоваља и конципирања антологије "Космички цвет", у којој је присутан већи
број савремених песника, међу којима су поред Тодоровића, Марка Ристића, Дра
гана Драгојловића, Првослава Ралића, Мака Диздара , Владе Урошевића, Моме
Лимића и других са ових простора, и нобеловац Јарослав Сајферт, Ханс Магнус
Енценсбергер, Леонид Мартинов .. . Поменута антологија представљ'а својеврсни

15.

радио-астрономије (пре свега на пољу радио-астрономије Сунца) на тлу бивше
СФРЈ. У овом раду дат је сажет историјски приказ развоја ових пионирских ис
траживаља у нашој земљи у периоду од

1948.

до

1965.

годиие, од самих nрипрема

за љихово извођеље до реализације изградље Астрофизичке лабораторије и Сун
чевог радио-интерферометра.

ТРИдЕСЕТ ГОдИНА АСТРОНОМИЈЕ У ВАЉЕВУ

\о

,••

НuЈСола Божuћ
.
Астрономска група, Друштво истраживача "Владимир Мандић Манда", Ваљево

Друштво истраживача "Владимир Мандић Манда" из Ваљева је основано

1969.

године, а

1973.

самог почетка млади

године основана је Астрономска група овог Друштва. Од
људи,

пре свега студенти и

средњошколци,

окупљени

око

заједничке љубави према лепотама неба, почели су да посматрају Сунце, плане
те, комете, астероиде, Месијеове објекте, редовно су пратили метеорске ројеве,

Сунчеву активност, а бавили су се и етноастрономским ·истраживањима. Током
ових 30 годииа објављен је велики број популарних И стручиих чланака и научних

радова, који су резултат активности чланова Астрономске групе. Поред тога Ас
трономска група је била ангажована и на популаризацији астрономије у широј
јавности, а запажени су и н.ени напори за организовано деловаље свих аматер
ских организација у Србији . У овом раду су сређено презентоване активности Ас
трономске групе на свим наведеним пољима, као и н.ена најзначајнија достигнућа .

ЈУГОСЛОВЕНСКИ ОГРАНАК МЕЂУНАРОдНОГ

АСТРОНОМСКОГ ИНСТИТУТА "ИСАК ЊУТН"

MU.!Iaн С. Ди..м.итрuјевuћ, ЛУЈСа Ч. Поnовuћ, Зоран Си..м.uћ, Предраг Јовановић,
Ненад Миловановић, Еди Вон
Астрономска опсерваторија, Београд
Споразум о осниваљу Југословенског огранка међународног астрономског ин
ститута "Исак Њутн", потписан је 11. априла 2002. године, тако да се управо
навршило две годиие н.еговог рада. Начин на који је Огранак основан и љегови
први почеци, детаљно су описани у "Васиони" бр. 5, стр . 141 за 2002. Сарад
ници, усмерени и стимулисани да објављују научне радове у неколико врхунских

·
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међународних астрономских часоiiИса : Astronomy and Astrophysics, Astrophysical
Journal укључујући љегов додатак и писма и Astronomical Journal, постигли су

О ЛЕМОКРИТОВИМ ИдЕЈАМА И МОдЕРНОЈ ФИЗИIIИ

у ове ~е године импресивне резултате. Ло 1. априла 2004, прихваћено је за
штампу 28 радов~, и то 25 у Astronomy and Astrophysics, 2 у AstroJ?hysical Journal
и

1

у

Astrophysical Journal Supplement.

У истом периоду послато Је издавачу

43

1

научна рада . од којих за један део, поступак рецензије још није завршен .

Огранак има 23 сарадника, а то су Еди Вон, Срђан З . Буквић, Зорица Uве
тковић, Миодраг Лачић, Милан С . Лимитријевић, Стеван И . Ђениже, Гојко Р .
Ђурашевић, Саља Р . Еркапић , Љубинко М . Игљатовић, Предраг Јовановић,
Александар Ђ. Кубичела, Анатолиј А. Михајлов, Владимир Милосављевић, Не
над Миловановић, Слободан Нинковић, Драгомир Олевић, Лука Ч. Поповић,
Срђан С . Самуровић, Зоран Симић, Александар Срећковић , Наташа М . Станић ,

се у nразнини.

првенствено Лемокрита, али и Леукипа и других грчких филозофа
Овај прилог је у оквиру недавно потnисаног (фебруар

ПРИЛОГ ЕТНОАСТРОНОМСКИМ ИСТР АЖИВАЊИМА У ВАЉЕВСКОМ
КРАЈУ
Ншсо.л.а Божv.ћ

Астрономска група, Друштво истраживача "Владимир Мандић Манда", Ваљево

1958 - 1959.

јем периоду, као и нови подаци прикупљени у недавним додатним истраживаљима .

добијени резултати су представљени у неколико целина : календар , Месец, Сунце,
Млечни пут, звезде и сазвезђа и системи света, а коментарисани су у мери у ко
јој је .-то било могуће . Заједно са већ објављеним резултатима чине заокружену

ЕТНОАСТРОНОМСКА ИСТР АЖИВАЊА У ОКОЛИНИ ПИРОТА

Она

њихове породице. У редоследу погребног ритуала утврђено је строго пошто~ање
страна света и концепција тумула као индивидуалне гробнице са конструкциЈама
које су истовремено ритуалне и заштитне .

Оријентација објеката погребног ритуала држи се увек правца исток-запад.

Такви објекти се по правилу концентришу у западној половини тумула (или са
кралне платформе) окренути, према томе, истоку. Управо ову оријентацију има
жртвена конструкција , са симетрично распоређеним жртвеницима у бочним прос

израђена од трака слаганог белутка на

сакралној платформи I<Нежевог тумула.

Улога жртвене конструкције могла је да буде многострука, укључујући наро
чито рачунаље времена и представљајући по свој прилици шемr актуелног кален
дара тога доба, која садржи поделу на 12 месеци . И~ституциЈ~ календара, како
је познато, уведена је већ од раног неолита- ако НИЈе и стариЈа- заснована од
почетка на кретаљу Месеца и Сунца, која су изгледала колико очигледна , толико
и непроменљива.

!

год. у

се састојала од два монументална тумула, са сахранама I<Неза и I<Негиње и члана

1),

Астрономска група Друштва истраживача "Владимир Мандић Манда" из Ва
љева 1997. године започела је пројекат "Етноастрономска истраживаља у Ср
бији", и од тада је обрађено подручје околине Ваљева, Копаоник и околина Пи
рота . Ова истраживања су постојала и раније, још од самог осниваља Групе
1973. године. У овом раду се објављују подаци који су прикупљени у том рани

целину етноастрономских истраживаља у Ваљевском крају.

сарадљи Народног музеја у Чачку и Археолошког института у Београду .

+

од стране Ас

атици, као на пример теорије атома.

У овом прилогу дати су резултати анализе записа које су у кљизи утисака
гостију Астрономске опсерваторије у I3укурешту оставили у ХХ веку српски ас
трономи . Лат је nреглед факсимила записа о утисцима о посетама астронома из
Београда, при чему су такође приказани подаци о посетама астронома са наше
Опсерваторије у објављеној литератури.

12

2004.)

механику, Универзитета у Атини, пројекта "Астрономија: Историја и филозофи
ја", у ОI<Виру кога ће, између осталог бити проучавана пресократовска филозофија
старе Грчке, као извор научне инспирације појединих теорија у физици и матем

M'U.IIaн. С. Дv..м.v.трv.јевv.ћ.
Астрономско друштво "Руђер Бошковић " , Астрономска опсерваторија , Београд

западни

атомиста, о

трономске опсерваторије у Београду и Катедре за астрономију, астрофизику и

РИЈИ У БУКУРЕШТУ

9,

-

простору, времену, саставу материје и нашем поимаљу света око нас.

О ПОСЕТАМА СРПСКИХ АСТРОНОМА АСТРОНОМСКОЈ ОПСЕРВАТО

торима (источни

- атома, који чине чврста тела а крећу

Сматрао је да се "Млечни пут састоји од веома малих, густих

звезда, и да нам се, због велике удаљености неба од Земље, чини као објекат
који се састоји од много зрнаца соли". У овом раду, разматрају се размишљаља

мског института "Исак Њутн" и анализираће се љегов досадашљи рад и научна
достигнућа.

Кнежевска некропола у Атеници код Чачка истражена је

Катедра за астрономију, астрофизику и механику, Универзитета у Атини
2
Астрономско друштво "Руђер Бошковић, Београд
3
Астрономска опсерваторија, Београд

наЧан број елемената који се вечно крећу

Јовановић 4, Владимир Милосављевић, Љубинко Игљатовић, АнатолиЈ Миха
јлов и Саља Еркапић по три, Александар Кубичела, Зорица Uветковић и Зоран
Симић по два и Драгана Танкосић, Миодраг Лачић, Наташа Станић, Еди I3он ,
Драгомир Олевић и Ненад Миловановић по један.
У овом прилогу, представиће се Југословенски огранак међународног астроно

Борv.с.л.ав Јован.овuћ.
Археолошки институт, Београд

E.м.aнy'U.II Данезuс 1 , Ефстратuос Теодосију 1 ,
M'U.IIaн. С. Ди.м.итријевић2 • 3 , Миодраг Да'Ч.uћ2 • 3

Пресократовски грчки филозоф Лемокрит из Абдере, живео је у петом веку пре
наше ере. Следбеник Леукипа, сматрао је, као и љегов учитељ, да постоји беско

Драгана Танкосић, Дејан Урошевић . За дв~ године, т.ј. од осниваља 11 . априла
2002. до 1. априла 2004. М. С. ЛимитриЈевић има 10 прихваћених радова у
поменутим међународним часописима, Стеван Ђениже 9, Лука Ч. Поповић 8,
Срђан Буквић 6, Александар Срећковић и Гојко Ћурашевић по пет, !Јредраг

ЖРТВЕНА КОНСТРУКUИЈА КНЕЖЕВОГ ТУМУЛА СТАРИЈЕГ
ГВОЗдЕНОГ ЛОВА У АТЕНИIIИ КОД ЧА ЧКА И ЊЕНО ЗНА ЧЕЊЕ

---

1

Ншсо.л.а Божv.ћ 1 , др С.л.ободан. Нv.юсовv.ћ2
Астрономска група, Друштво истраживача "Владимир Мандић Манда", Ваљево
2
Астрономска опсерваторија, Београд

Астрономска група друштва истраживача "Владимир Мандић Манда" из Ва
љева је током 2002. године реализовала етноастрономска истраживаља на по
дручју Завојског језера код Пирота. Тема овог рада су nрикупљена вероваља
народа овог краја везана за астрономсi<е nојаве, као и обичаји I<оји су повезани

са љима.

Ло информација се долазило интервјуисаљем старијег становништва

овог, пре свега, сеоског подручја. Сви добијени резултати су представљени у
неколико целина: налендар, Месец, Сунце, Млечни пут, звезде и сазвежђа и сис
теми света . Добијене информације су I<оментарисане у мери у I<ojoj је то било

могуће.

Ово истраживаље је наставак етноастрономских истраживаља које Ас

трономсi<а група реализује од
истраживаља у Србији".

1997.

године, у оi<Виру пројекта "Етноастрономсi<а

'1
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РЕЗИМЕА

Але?Ссандар Томић: Руђер Боmковић и честичво-таласни дуализам светлости
Божидар Д. Јовановић: дионисије Новаковић и астрономија
Божидар Д. Јовановић: Ђорђе Глибоњски и астрономија
Боривоје Јовановић : Астрономија у Републици Српској
Борис.п.ав Јовановић: Жртвена конструкција кнежевог тумула старијег гвозденог доба у Атеници код Чачка и љено значеље
Весел?Са Трај?Совс?Са: Из архивске грађе: један документ о реформи календара
Владимир Бенише?С: Иван Атанасијевић: пионир радио-астрономије у Србији
Војислава Протић-Бенише?С: Pro memoriam: Открића Милорада Про.тића са
Астрономске опсерваторије у Београду
Војислава Протић-Бенише?С, Владимир Бенише?С: Служба Сунца Астрономске
опсерваторије : 1936-1961
Дејан. Ма?Ссимовић: Природњчко друштво "Геа" и астрономија
Еман.уu.п. Дан.е31Ј.с, Ефстратиос Теодосиу, Мu.п.ан С. Димитријевић, Миодра-г
Да-чић: О демокритовим идејама и модерној физици
Јарослав Фран.цисти: Подружнице Астрономског друштва "Руђер Боmковић"
на територији Војводине
Јарослав Фран.цисти: Проф . др Живојин Ђулум - педагог и астроном
Јелена Мu.п.оzрадов-Турин. :. Први научни радови из астрофизике у Србарадови Ђорђа Станојевића
Јелена Мu.п.оzрадов-Турин: Метеорити у Србији
Јован. Анђuћ, Војuс.п.ава Протић-Бенише?С, Слободан. Нин.?Совић: О одређиваљу
датума Карађорђевог рођеља
Мu.п.ан. С. Димитријевић: Београдска астрономска опсерваторија у 2001.
Мu.п.ан. С. Димитријевић: О посетама српских астронома Астрономској опсерваторији у Вукурешту

~~

рада

младих графичара

!

! ;

52(05)-1
КОСМИЧКО-СЦИЈЕНТИСТИЧКА ПОЕТИКА
МИРОЉУБА ТОДОРОВИЋА

Мu.п.ан. С. Димитријевић
Видиш и казујеш невидљиво
страх и н.аду
Сажете у више:та-чн.ости ?Сри?Са
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Планета Мирољуба Тодоровића представљала је, када је 1965 публиковала,
један од најважнијих наступа српске неоавангарде. Према Миливоју Павловићу,
ова кљига означава "официјелни почетак сигнализма", чија је поетичка начела
уметник огласио у своја три манифеста "песничке науке", од којих први, обело
даљен 1969, објављује "сцијентнстичку сигналистичку фазу".
Вербалну сцијентистичку песничку подврсту у сигнализму, чији је родоначел
ник Тодоровић, Павловић описује као поезију која изражава особена ментална
стаља, искуства и сазнаља . "Она применом научног метода настоји да зађе у
магновена, непозната и измељена стаља свести, недвосмислено показујући да
сваки појединац на различите начине доживљава оно што се може именовати као
промељено или чак халуцинантно стаље духа" .
Сам песник Тодоровић сматра да је сцијентистичка фаза "најважнија за си

гнализам јер, заправо, сви поетски па и уметнички (ликовни) облици, који ће се
нешто касније развити, имају своје корене" у љој.
Најважније књиге сцијентистичке поезије Мирољуба Тодоровића Планета, Пу
1

!.
•l1

това'Riе у Звезда.п.ију и Техtит у знаку су космичког надахнућа, јасно исказаног
у наслову прве две, али и у насловима појединих песама у трећој, где налази
мо Оnшти оnис Звезда.п.ије, Химне звездареве, Светлост се у атоме н.аста111ује ...
Карактеристично је да се, како сведочи сам аутор, рад на Планети и Путова111у
у Звезда.п.ију одвијао у деценији када се Гагарин винуо у космос и човек сти
гао на Месец, у времену када је изглеДало да ће се уз помоћ науке, започети

м

са оствариваљем никада досаљаног сна многих песника и

80

насељених светова", сна због кога је, не желећи да га се јавно одрекне, Ђордано
Бруно спаљен 1600. године. То је доба које је довело до рађаља совјетске косми

79

чке поезије, а на нашим просторима до прожимаља научних и цивилизацијских

80
78

86
83
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маmтара о

"мноштву

достигнућа са поетским, фантастичним, до тада бајковитим тематско-мотивским
подручјем, што је изнедрило сцијентистичку поезију Тодоровића, оснивача и на
јистакнутије фигуре сигналистиЧког покрета.
Из песме Гравитација види се како уметник привлачну силу међу небеским
телима, или половима, гравитацију или љубав, користи да дочара троугао уза
јамне привлачности планете, Сунца и комете. То показује, како истиче Миливоје
Павловић, да научни дискурс у поетској функцији и креативној улози "губи своју
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85
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једнозначност и постаје полисемантичан" .

·

Уметников сцијентистички приступ, недвосмислено показују љегови Задаци,
у којима језиком из збирке математичких задатака и проблема, назначава ви

Ј

шесмерно одредиmте песничко - поетских стремљеља.
Тодоровић од читаоца
тражи: Конструиши реч моћнију од смрти; Код датих речи израчунати обим
песме; доказати да истина и песма имају само једну заједничку тачну ... Тачка
узета као математички појам овде симболизује апстрактну и животворну истину
али и извориmте и увир певаља и мишљеља, који се преламају у бићу песника.
Све ово као да потврђује познату мисао Исидоре Секулић: да у уметности нема
истине - до личне истине; односно да свака песма одјекује својом истином, која
је само једна - у Једном.
Мирољуб Тодоровић рођен је 1940. године у Скопљу. Гимназију је завршио у
Нишу, а студије на Правном факултету у Београду. Објавио је више од 50 књига

r
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песама, поетиЧI<ИХ текстова и есеја. У европсi<ИМ и светсi<ИМ часописима и пуб
линацијама објавио је више од 400 различитих прилога. Учествовао је на многим
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изложбама визуелне поезије, нонцептуалне и поштансне (мејл-арт) уметности у

Први утисак био је
да то није планета већ птица

земљи и иностранству.

Мала сребрна птица
Залутала у тами наших глава .
Онда је примећена елиптична путаља

ЛИТЕРАТУРА:
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И одређено место љеном сунцу.
Касније нада је израчуната
Јединица константног убрзаља
И на несумљив начин утврђен
Њен ниподаштавајући однос према смрти
Било је јасно да се не ради о птици
Већ о новој до тада непознатој планети наше
Галаксије.

Београд.
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интерна

БРЗИНА

'1

Релативна брзина планете
Била је средља брзина честица Материје
Заражених неизлечивим болестима Простора:
Болешћу лутаља
Болешћу непоштоваља утврђених закона Свемира .
Болешћу гравитације (привлачеља) или вечитог
заљубљиваља

БОЈА
Планета је свакодневно
Мељала боју Од наранџасте преко плаве
До ружичасте.
Ипакприметно је превладавала црвена боја
Специјалним апаратима за мереље
Психичних реакција небеских тела
Утврђено је :
Да овако нагле промене
И наглашено црвенило планете
Долазе услед љене претеране бојажљивости

СЈАЈ

Ј.
1

,,

Прецизна мереља фотометром
Показивала су нагло опадаље сјаја
Идући од руба према центру.
Посматраља вршена у сумрак
Пре коначног затамљеља
Потврдила су тачност теорија
О лажном сјају планете

:КРЕТАЉЕ О:КО СВОЈЕ ОСЕ
Неопростиви егоизам условљавао је
И кретаље планете оно себе саме.
Оса ротације тај недвосмислени
Показатељ самозаљубљености
Заклапала је прав угао са струјама
Које нису показивале уједначено кретаље
То је учинило да детаљи
Уочени у споријим струјама
Имају много већег утицаја
На нашу машту

ГР АВИТАЦИЈА
Планета и сунце привлачиле су се
Узајамном силом ноја је била сразмерна
Величини љихове Љубави
А обрнуто сразмерна
Квадрату времена привлачеља.
Репатице ноје би случајно залутале
У гравитационо поље
Понаmале би се као помахнитале птице .
Ова сила појачавала је у љима жеђ
За освајаљем нових Простора.

· -- - ·

'

.-
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ЉУБАВНА ИГРА
Љубавна игра планета личила је
На остале љубавне игре .
Оне су се приближавале једна другој
Додиривале спољним омотачима својих
Атмосфера
Голицале на нарочито осетљивим местима
Изнад полова и Екватора.
Планета-мужјак емитовала је притом
Јаке електромагнетске таласе
Који су разнежавали срце планете - женке
Планета-женкв је одговарала
Краткоталасним инфрацрвеним зрачењима
Очевидним знацима женске бојажљивости .
Најзад савладане незадржљивом страшћу
Планете су се бацале једна другој у загрљај
И спајале уз катаклизматичне Химне
Ватре, реке усијане Материје и Таме.

Том приликом је долазило до ослобађаља
Великих количина Љубавне енергије
Која би затим дуго лутала
Узнемиравајући Простор .
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Милутин Тадић: АСТРОНОМИЈА ПОГЛЕд КА ЗВЕЗдАНОМ НЕБУ
Марта

2004.

у продавницама се по

јавила књига АСТРОНОМИЈА

-

одличан

љегов

астрономски

познавалац

део

гномонике,

и

као

овога

пута се представио и као успеmни поnу

ларизатор астрономије. Аутор првог
српског модерног ђачког уџбеничког
комплета из географије за V разред,
2000. године, постао је и реализатор
прве

наше

модерне

књиге

за популар

изацију астрономије, модерне пре све
га у излагачком и графичко-дизајнер
ском смислу.

Кљига је намељена астрономским
почетницима .
Писана је једноставно,
непретенциозно.
Представља елемен

ДВА СУНЦА

Лва сунца
Обасјавала су
Планету
Uрвено сунце
Као око гладног
Звездосаура
Брзо је кружило
Небом

тарни

увод

у

астрономску

науку,

уn

раво онакав какав је недостајао на на
шем тржиmту.
Аутор стално ставља
љубитеља астрономије у први план
правећи му слатке астрономске муке са

рубриком "Урадите сам·и". Свакако да
је ту најважнији први основни корак упознаваље сазвежђа и интересантних
објеката у љима.
Кљига је богато илустрована, почев

од · старовремских гравира па до Ха
блових снимака најудаљенијих објека
та . Са неко~ико фотографи~а Народне

Плаво сунце
Купало се
у Океану

опсерваторије и nланетаријума и тек

НЕК ЗВЕЗДИ ЗВЕР ЗВЕЗДОВОДИМА ЗЕМНИМ
Нек звезди звер звездоводима земним
Заумни звездоптерикс нек звездотоком шара
Звездолећима звездомерним звездовече звездај
Звезданим звездом зазвезданих звездара
Нек флозвезд у громном звездовиду иззвезда
звездозуј звездозовни небног жара
Звездометима зрачним звездовече звездај
Звезданим звездом зазвезданих звездара

стом представљен је рад нашег Дру
штва, на чему посебно захваљујемо
Милутину Тадићу.
"Поглед ка звезданом небу" је за
мишљен

као

прва у

серији

од девет

књига библиотеке Популарна астроно
мија коју је покренуо· Завод за уџбе
нике .
Чуо сам да ће аутори бити и
рецензенти ове књиге Милан димитри
јевић и Александар То:мић, као и Ми
лан Вулетић, Наташа Станић и други
наши астрономи .

Кљиге ће свакако добро доћи на
ставницима основне mколе када астро

Нек звездомир ми звездне звезде преда
Звездорез срце звездоломно испара
Звездалијама незвездознаним звездовече звездај
Звезданим звездом зазвезданих звездара
МИРОЉУБ ТОдОРОВИЋ :
Планета, "Просвета", Ниm, 1995

дим корицама није скуnа

номије. буде уведена као изборни пре
дмет.
Једна анализа од пре више
година показала је да је астрономије.
била најпопуларнији предмет у осно
вној школи иако формално не постоји.

(370

динара),

вероватно зато што је штампана у

5000

примерака .

по

глед ка звезданом небу, др Милутина
Тадића, професора Географског факу
лтета у Београду. Сарајлија Милутин
Тадић, познат као предавач најјачег
курса Математичке географије на тлу
бивmе Југославије, посебно када је у
питаљу

Издавач шарене књиге је Завод за
уџбенике и наставна средства из Бео
града . Са пуним колором, скраћеним
форматом А4, са 107 страница и твр

Милан Јеличић
ТРЕЋИ ГОдИШЊАК
ПРИРОдЊАЧКОГ дРУШТВА
ИЗ ВРШUА
Крајем јануара 2004.
године из
штампе је изашао и трећи по реду го
диmњак ГЕА-е, Природњачког дру
штва ГЕА из Вршца . Овај до сада гра
фички најсређенији годишљак, поред
приказа рада Друштва током 2003. го
дине доноси и текстове Милана С . Ди

митријевића:

"Астрономија и амате

ри", који има улогу уводног слова и

његов кратак приказ предаваља : "На
ша звезда Сунце", које је одржао у
Врmцу 30. маја 2003.
Највећи део Годишњака чине изве
штаји са различитих гео-, био- и астро
акција које су чланови ГЕА-е реали
зовали углавном у

североисточним де

ловима Србије .
На крају се налазе
кратке вести које такође говоре о ак
тивностима Друштва .
Један од извештај а говори о интере
сантној презентација стена Вршачких
планина. У квадратној кутијици 11 х
11 cm налазе се узорци свих 6 стена
овога краја.
Седми узорак минерал
кварц, је представник већег броја ми

нерала вршачког краја. Захваљујући
пажљивом секретару Природњачког
друштва ГЕА дејану Максимовићу је
дна кутијица се налази и на Народној
опсерваторији .

Астрономски прилози поред поме
нутих које је написао М . С. Лимитри
јевић су: "Основне карактеристике те
лескопа Celestron 8 и постоља EQ-6" ,
које поседује Друштво, Лазара Миха
јлова,

"3.

врmа~и астрономски сус

рет" и "Посматраља телескопом Celestron 8" Драгана Лазаревића и "Те
хнике позиционирања - некад и сад"
Вукана Огризовића. Поменимо да су
Сусрету присуствовали и бројни чла
нови Астрономског друштва "Руђер
Боmковић" .
Уређивачки одбор ГЕА-е чине : др
Анђелко Максимовић, др Дуmан Ми
јовић, Орхидеја Штрбац, Дејан Мак
симовић и Дуmан М рђа, који је и одго
ворни уредник.

Милан Јеличић
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ВЕСТИ ИЗ ЗЕМЉЕ
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ГОЛИШЊИUА АСТРОНОМСКЕ
ОПСЕРВАТОРИЈЕ

Годишњица Астрономске опсерваторије У Београду, 117. по реду, обележена је 7. априла 2004. године, као и
обично у љеној библиотеци .

је Ненад Миловановић у последњих
пет година објавио 6 радова у водећим
међународним астрономским часописима, док је предлагач др Милан М. Ћи-

опсерваторије, а затим се осврнуо на
успехе постигнуте у протеклој години .

врста детектора.
3. Награду за спољна правна и физ-

Присутне је поздравио др Зоран
Кнежевић,
директор
Астрономске

ичка лица која су допринела развоју

динира Опсерваторија одвијају успе-

еко друштво фиэичара (ЈЛФ) . Пред-

Опсерваторије добило је Јуrословев-

шно и да једна анализа говори да сарадници са својим вредним радом чине

лагач др Зоран Кнежевић је изнео да
је ово друштво, с обзиром да делује на

ред најуспешнијих института У Србији .
у протеклом периоду је живнула и међународна сарадња.
Сарадници су
остварили преко 40 боравака У ивостранству, углавном гостујући на ме-

зало разумеваље око поновног учлаљељу наше земље у Међународну астрономску унију. Истакао је и да ЈЛФ
успешно доприноси афирмацији астрономије, јер на свим скуповима које

да Астрономска опсерваторија улази У

ђународним конференцијама и астроно-

мским опсерваторијама. Штампане су

две свеске SerЬian Astronomical Journal

територији Србије и Uрне Горе, пока-

организује

једну

астрономији.

секцију

посвећује

у име ЈЛФ захвалио је потпресед-

и две Публикације .

ник проф. др Илија Савић поменувши

рије у

хов колективни члан и да се студенти

Приходи

Астрономске опсервато-

2003. години износили су 18,5

милиона динара, од чега су 2,5 милнова чинила средства за материјалне

'

рковић истакао да је Оливер Винце талентовани посматрач који ради на 11

Истакао је да је Министарство за нау-

ку оценило да се пројекти које коор-

;r
·'

мологије улазе и астробиологија, фи
лозофија, историја науке .. .
2. Награду за научни допринос младих
поделили су мр Ненад Миловавовић
и мр Оливер Виице. Предлагач др
Милан С. Лимитријевић је истакао да

трошкове . Сређени су платформа и делимично електроинсталација Великог
рефрактора, а у потпуности је обновљен павиљон астрографа. Поправља-

ни су Астро-геодетски павиљон и Мали

да је Друштво астронома Србије љи-

астрофизике истичу међу другим етудентима којима држи наставу из вуклеарне физике на Физичком факултету.
4. Награду за сараднике Астрономске
опсерваторије који су дали допринос
љеном развоју, добила је мр Војисла-

ва Протић-Бевиmек .

Предлаrач др

рефрактор, а у · току је санација централне зграде. У скоро следи испорука
телескопа од 60 cm {љегова цена је 85
000 евра) намељеног за Астрономску
станицу на Видојевици и телескопа од
40 cm (22 500 долара) за астрономске
радове на терену. Набављен је звездани спектрограф, а ту су и нови рачу-

Зоран Кнежевић је истакао љене вишегодишље напоре око решавања финавсијских и статусних проблема Астрономске опсерваторије као и улогу око
набављања средстава за санацију платформе Великог рефрактора, павиљона
астрографског павиљона (водила је и
надгледала радове) и куповину и

Затим је др Гојко Ћурашевић, председник Научног већа у име Научног
већа Астрономске опсерваторије уручио следеће награде:

Кнежевић је уручио решеља о запослењу досадашњим приправницама
Ивани Дамјанов, Саљи Даниловић и
Наташи Тодоровић (одсутна), које су

1. Награду за научни рад, узима се
у обзир број објављених радова у последњих пет година, добио је др Милав Ћирковић. Предлагач славодобитника др Слободан Нинковић истакао је љегову изузетну библиографску

положиле приправнички испит и које
ће наредне четири године имати статус истраживача-приправника.
Са уручељем решеља завршен је
свечани део обележавања годишљице.
Следило је дружеље, које је пратило
добро послужеље .
· Милан Јеличиli

вари, видео бим пројектор и нова телефонска централа.

листу од 42 јединице везану за широки
спектар интересоваља у који поред кос-

одабир портабл телескопа од 40 cm.
После доделе награда директор З .

IV страва корица:Сазвежђе Лaв,{фuл.мFUJJsuperia 400,anapam( 'anon F-1,oбje7Cffluв
Мс Flektogon 95/2.4, време осветљава?Ьаl 0', б.ленда8}. Снимио: В.лади.мир Heнeзuli.
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КАКО СМО ПОСМАТРАЛИ ТРАНЗИТ ВЕНЕРЕ У

АСТРОНОМСКОМ дРУШТВУ "РУЋЕР БОШКОВИЋ"
Наmаша Cmaxuћ
Народна опсерваторија, Београд

1

'

Први пут после

1882.

године, Венера се на својој путаљи око Сунца нашла у

таквом положају да је љено кретаље било могуће посматрати директно са Земље .
Прецизније речено, читав ток транзита· био је видљив из Европе, североисточне и

централне Африке (и једног дела Јужне Африке), и Азије .
Транзит Венере чланови нашег друштва пратили су са Народне опсерваторије,
из Липовичке шуме, Вршца, Баља Луке, Лајдена (Leiden) у Холандији и Русије.
На Народној-опсерваторији, на дан транзита 08. јуна 2004. године, већ од 7:00
часова, почело је окупљаље. На кулу је, на "дочек Венере" међу првима стигла
проф .
др Јелена Милоградов-Турин, председник Друштва .
Током транзита,
осим проф.
Милоградов, поред телескопа су били Милан Јеличић, секретар,

.......
1
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мр Наташа Станић, в.д . управника НО, Владимир Ненезић, руководилац пос
матрачког програма НО и чланови Бојав Ћор~вић и Милан Новаковић. Иван
Плавшић је на улазу дочекивао посетиоце, који ни после IV контакта нису пре
стали да долазе са надом да ће посматрати Венеру . Укупно је било више од
230 људи који су пратили овај "Венерин плес" преко бљештавог Сунчевог диска.
Владимир Ненезић поставио је сву потребну аларатуру за посматраље са за
штитним филтерима и сви су са узбуђељем очекивали да црни Венерин круг
додирне Сунце . После првог контакта, Венера је започела да пузи преко Сунца,
и после другог контакта се јасно и лепо видела, све до трећег контакта. Ваш у
тренуцима када је њен круг био најближи центру Сунчевог диска, људи су некако
о.цједном "навалили" и тераса наше куле убрзо је постала тесна. За ову појаву
била је веома заинтересована и потпредседница скупштине града Београда, Ре
бека Вожовић, која се одмах одазвала на наш позив за посматраље. И као да
јој је било жао што Венера "тако брзо" одлази, трудила с~ да што више пута
провири кроз телескоп. Екипа новинара телевизије Студија Б била је најбржа
и најефикаснија у обавештавању гледалаца о транзиту Венере, мада је и велики
број радио-станица тражио qбјашњења ове појаве путем директних укључиваља.

Радио Баља Лука је овој појави посветио ч~ 10 минута свог програма . Ин
тересантно је да је и фирма "Ericsson D. О." иЗ Београда организовано посетила
нашу Опсерваторију. Први и други контакт су били повољнији за посматрање од
трећег и четвртог, због мале висине Сунца над хоризонтом. Посетиоци су за пос
матраље Сунца и Венере (њихових правих привидних преЧНИЈ<а) могли да користе

УРЕЂИВАЧКИ ОдБОР

и комад нагарављеног стакла, као и атестиране наочаре специјално дизајниране

Милан ВУЛЕТИЋ , др Миодраг дАЧИЋ , др Милан С . дИМИТРИЈЕВИЋ (главни: и

одгоnорни уредник), Милан .ЈЕЛИЧИЋ, проф. др Dожидар .ЈОВАНОВИЋ Татјана

МИЛОВАНОВ , проф. др Јелена МИЛОГРАдОВ-ТУРИН , др Слободан 'ниН.КО
ВИЋ, Александар ОТАШЕВИЋ, Горан ПАВИЧИЋ , Наташа ПЕТРОВИЋ , др Лука
Ч . ПОПОВИЋ, Александар ТОМИЋ (помоћник уредника) , др Зорица UBETKUBИТi.
др Владан ЧЕЛЕЈ30НОВИЋ
; .
IЗАСИОНА, часопи с за аетрономију, излази у 5 бројева годишњс . Издаје Астроно~ 1 ско друштnо "Руђер Бошкови~ ". Спонзор фото-лито припреме "BS Procesor". Адрi ' <Ћ
уредништва и адми~истраци,Је: 11 000 Београд, Горњи град 16, Калемегдан, т 1 ·,л.
011/3_0 32-133 , e-mшl: adrb@verat . пet, URL: http:/ jwww.astrorb.org.yu. Рукописи се нс
враћа,Ју. Год~шња прет~л~та за 2004. годину износи 400 дин, за иностранство iO
евра. Uена ПОЈединог броја је 120 дин , а двоброја 240 дин. За иностранство 2, одно<'но
4 евра . Претплату слати у корист жиро-рачуна број 205·-29948- 66.
ВАСИОНА бр . 2004/3, година 111, књига XII, стр . 97- 148, штампано августа 200·1.
На ?снову мишљена Министарства за науку, технологију ~ развој Републике Србије ,
број 413-·00- 1336/2001 - 01 од 12. !Х 2001, ово издање је ослобођено пореза на пром 1 ,т.
као пvбликапиiа оп посебног интеоеса за наvкv.
·
·

ГОдИНА

ЧАСОПИС ЗА
АСТРОНОМИЈУ

1

~

за потпуно помрачење Сунца 11 . августа 1999.
.
За све заинтересоване грађане, слушаоце Курса аСтрономије за почетнике,
чланове Друштва и сараднике НО , у сарадњи са Природња•п:им друштвом "Геа"
из Вршца, наше Друштво је организовало тродневни астрономско-планинарски
излет у Вршац. Екипу од 18 чланова експедиције предводио је Александар Оташ
евић. · Полазак експедиције био је у недељу, 06. јуна у 15:00 часова. У плани
нарски дом на Широком билу (југоисточна падина Вршачког брега), у подножје
Лисичје главе смештена је цела екипа. део екипе је одмах кренуо на успон на

98 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ВАСИОНА LII 2004, З

ВАСИОНА LII 2004, З·------------------ 99

Ћаков. врх одакле је посма;rрана панорама Врuачi<Их планина. У понедељак пре

подне Једна група кренула Је на успон на Лиснчју главу.

(595m), Други no висини

.

врх ВршаЧI<Их планина и дРУ,~И у Војводини (највиш~ је ГудурИЧI<И врх са 640m) .
П~иродња~о друштво "Геа организовало Је IV вршачке астрономске сусрете,

Бран.!Со Сu.мон.овuћ
·
Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд

КОЈИ су !РаЈали два дана. Првог дана сусрета, у понедељак 7. јуна, у Вршачкој
~имназији одржана су три предаваља: Транзити уопште и Венерин транзит 8.

Јуна 2004. (Драган Лазаревић), Летови космИЧI<Их сонди на Венеру (Драган
Лазаревић), Венера- Земљина сестра (Александар Оташевић).

У уторак

У вечерљим часовима организована је посета Вршачкој кули, са које је пос

Је посматраље са помоћног фудбалског терена градског стадиона у Вршцу. Ту

су била постављена два инструмента - рефлектор Шмит-Касегренов Uелестрон
од 200/2000mm и рефрактор аустроугарске производље, атрактивног изгледа са
монт~ом , тубусом ~ стативом од дрвета , 10/1500mm, стар око једног века. Читав

ток ПОЈаве пратило Је укупно око тридесет људи . Појаву су коментарисали дра

ган Лазаревић и Лазар Михаилов (поред llелестрона) , и Александар Оташевић
затим и манастир Месић (~"истоименом селу, у подножју Вршачких планина) . · По
поврв:тку У град! посећена Је " Апотека на степеницама", најстарија апотека на тлу

СрбиЈе, са музејсi<Им примерцима вага из XVIII века , апотекарсi<Им посудама и

витринама и пултом за издаваље лекова . .У другом делу је легат вајара Зорана

Петровића са . метал~ скулптурама , а у трећем су оригинална дела Паје Јовановић~. Излет се 8. Јуна у 19:00 завршио испред Планетаријума.
.
У ЛаЈдену су транзит Венере пратили Владан Челебоновић и Горан Павичић
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(чланови председништва друштва) и Еди Вон, члан друштва, и то са више посма

траЧI<Их пунктова. Први пункт је био хотел . "Бастион", на коме је био постављен

solarscope инструмент (власништво једног госта хотела, учесника Workshop-a) . За
време .ч:~сималног приближ~ља Венере центру Сунчевог диска, појава је посма

НОЈ близини опщrине ЛаЈДен и веома је интересантан јер је потпуно наткривен.
Тел.ескопи су били · монтирани ~а огради t:fOcтa.- и то два телескопа рефрактора.

брз~ смељивала, али у просеку је у сваком тренутку било најмаље педесетак људи.
КраЈ транзита Челебоновић, Павичић и Вон посматрали су са крова Лоренцовог
институ~а , телескопом рефрактором пречника објектива од 6cm. Катедра за за ас

Време нас је , упркос нашој неверици, добро послужило и остало ведро до пред
акција је била успешна .

-

"улове

Сунце и на проЈеКЦИЈИ виде први контакт.

Остао је са љима и видео

Време није баш било наклољено посматрачима

често су

облаци покривали Сунце. Иза гл~не зграде је било неколико група, мл~дих људи

(средњошколаца и студена,та,) КОЈИ су такође посматрали пројектовано Сунце са

малим телес~ОЈПП:~а. После је · от~ао до телескопа иза главне зграде, где су
сним~ ПроЈеКЦИЈу Сунца. Успео Је да посматра и други контакт, али не и крај,

пошто Је небо било прекривено облацима.

8.

ЈУНА

2004.

ГОдИНЕ

Чарлс Мудровчuћ

Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Баља Лука

16, у центру Баљалуке (насеље Булевар) .

Од чланова Друштва били су присутни Чарлс и Љепосава Мудровчић, Мари

нко Uарић и Драго Вејвовић; а од гостију Љубиша Рогић, Влади!'.1ИР Зељ~ови~,

Бранка Шиник и Белмира Вучетић . Нису заборављени ни мла~ нараштаЈИ КОЈИ
ће једног дана можда кренути стопама већ наведених. Тако Је било присутно

овакве прилике, ~илан понео на пут. ПоЈаву су посматрали са обале Волге .и из

сам почетак појаве .

ПОСМАТРАЉЕ ПРОЛАЗА ВЕНЕРЕ ИСПРЕД дИСКА СУНЦА

Посматраље је обављено са крова ва деветом спрату зграде у улици ВоЈводе

гр~а, а Милан Је неколико пута видео црну тачку на бледој позадини у одсјају

а испр,~д главне зграде ~у б~ле две групе, које су покушавале да кроз облаке

коју је уложио да би ова акција успела .

Момчила бр .

оваЈ древни русi<И град "наоружани" зв:штитним наочарима које је, чуване за
Лука Ч . Поповић је био у

овом приликом у име свих овде поменутих захваљуЈем на преданости и упорности

.

Кренули су тога дан~ на излет у

Москви, на АстрономскоЈ опсерваториЈи. Дошао Је непосредно пре почетка појаве

контакта. Ипак,

Група астровома-аматера из Баљалуке, чланова Астровомског друштва "Ру
ђер Бошковић" из Београда, организовала је посматраље пролаза Вевере испред
диска Сунца .
.
.

Венере Је био _веома. оштар. Слика је такође била пројектована на бели папир.
Модерна варијанта Је била да се преко интернета посматрају снимци које је на
мрежу директно са телескопа стављао оператер холандског телескопа (Dutch Open
TelPSCOpe) са Канарсi<Их острва.
Милан С. димитријевић, Миодраг дачић и Предраг Јовановић посматрали

КОЈИ су правиле љегове _наочаре вел~е диоптр~је.

4.

ОвоЈ причи Је Једино недостаЈао наш вредни прегалац

Владимир Ненезић (како у снимању тако и у окршају са роштиљем), коме се

трономију овог .института Је организовала праћење читавог тока транзита за све
запослене на институту и све госте . Атмосфера је била стабилна, небо кристално
чисто, т~о да су се за време пролаза видели "капљица" и сви контакти'. Сам лик

су ~ролаз Венере из Јарославља у Русији.

вати па су припреме за љу биле детаљне, међутим, резултат Је могао да трпи
услед лошег времена које није дозвољавала да се обаве и коначн.а подешаваља .
Дуца и Неша су радили класичним фотографсi<Им методом . Дуца Је био.за ТАЛ
ом 200К Uиљ снимаља је био одређиваље времена контаката . Неша Је · такође
појаву пратио фотог рафски , кроз телескоп реф:nектор од 10cm. Uиљ његовог рада
је био детаљно снимаље контаката . Извештач Је користио дигитални. фото апарат
у комбинацији са МТО-ом, са циљем да се контакти детаљно свиме и забележе
пратеће појаве .
.
.
Пошто је 2. контакт увелико прошао екипи су се придружили и Романа ВуЈаси
новић Елева Димовска и Душан Антић. Њихов задатак је био да документују

сам ·крај З . контакта када је ј~дан обл~ ?сујетио посма!раље

диска, док Је други био повезан са дигиталном камером, па је слика приказивана
ва великом платну. У току посматраља било је организовано предаваље о транз

броЈ људи д?носио Је на место посматраља телескопе кућне израде различитих

небо се убрзо разведрило и остало потпуно чисто до пред сам краЈ посматраља .
Овако ретку и значајну појаву је ваљало квалитетно испрат~ти и докумевто

задужени за припрему роштиља КОЈИ Је уследио по завршетку снимања.

На Једном ~д љих ПРИЈ<а;35mана Је само проЈеКЦИЈа Сунца са пројекцијом Венериног

пречника објектива, као и наочаре за посматраље. Публика се ва мосту веома

године рано изјутра трочлана еi<Ипа коју су чинили:

ову ~ју камером тј. да овај догађај искористе као детаљ у документарном
филму о Друштву ~а коме предан? ~аде. Такође су, заједно са Голубом, били

тр~а са Једног од много_брОЈНИХ градских мостова. Мост се налази у непосред

иту _и општим ()Соб~ама Венере (уз презентацију у програму Power Point) . Велики

8. 6. 2004 .

Душан Вучковић - Луца, Ненад Филиповић - Неша и аутор ових редова Бранко
Симоновић - Џане , упутила се ка Липовачкој шуми код нашег ч~ана душана
Голубића - Голуба код кога се сада већ традиционално органиЗУЈУ астроном
ска посматраља због предности које има та локација . Тамо нас је. чекала ~ва
опрема коју је дан пре допремио вођа акције Владимир Ненезић а КОЈ~ , стицајем
околности , није могао да узме учешће у посматраљу .
.
Пут до Голубића је протекао у стрепњи због . времена. Наиме , данима је време
било веома нестабилно, праћево честим пљусковима и израженом облачвошћу, а
и прогнозе нису уливале велику наду, што је претило успеху акц~је . На срећу,

!'fатрана ноћна панорама Вршца. На дан транзита, у уторак рано ујутру, почело

(поред рефрактора) . По завршетку посматраља поново је посећена Вршачка кула,

ПРОЛАЗ ВЕНЕРЕ ПРЕКО СУНЦА 2004
ИЗВЕШТАЈ СА АКЦИЈЕ У ЛИПОВАЧ:КОЈ ШУМИ

-

и петоро деце. Најстарији Драго Рогић и Дејан Богдановић, девојчиц~ Корана
Мудровчић и Зорана Малијевић и ва крају четворогодишњи Марко ВеЈновић .
Временске прилике су биле одличве, тако да је већина посматраља прошла У
најбољем реду. Пред сам крај пролаза, неколико усамљених кумулуса овемогу
ћило је регистроваље четвртог контакта.

Од инструмената и опреме коришћеви су телескоп

Celestron-8, пречника огле
8 инча или 203mm и жижне даљине 2000mm, телеобјектив " МТО 100/1000"
руске производље , жижне даљине lOOOmm и четири мања дурбина различитих
карактеристика.
NI ТТL"
· Коришћевн су фотоапарати "Nikon F-90X" , "Nikon ~М2/Т"~ '!ZE Т
.
дала

Снимљена је велика количина фотографског материЈала чиЈа је обрада У току
и биће спремна за наредни број часописа "Ва<;иова" .

--------------------------------......-----------,.,...",........
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се решавају у току посматраља саме појав~, као и задатке обраде регистрованих
УдК

геометријских и физичких елемената те појаве . ~оворећи модерним и ве_ома ро

52-13

гобатним, али, п.о свему судећи млађим генерациЈама врло разумљивим ЈезЮtом,

ПРОЛАЗ ВЕНЕРЕ 8. ЈУНА 2004.
Преглед аЈСтиввости и прелимиварви резултати ва Астровомској
Опсерваторији у Београду

то су задаци препроцесираља, процесирања и постпроцесираља.

Прву групу задатака смо већим делом обавили и оnисали (види горе!), а У

другу групу задатака праћеља и регистроваља појаве пролаза Венере преко диска

Приредио Стево Шеzан
Катедра за астрономију Универзитета у Београду

Сунца можемо да сврстамо следеће задатке:

.
- разрада метода посматраља за различите инструментске и положајне услове
- обука у одређиваљу координата тела Сунчевог система, Венере посебно и
елемената екваторског и еклиптичког координатног систе~а
. "
.
- практично диференцираље појмова у вези са телима КОЈа '!учествују у појави

Увод

Као што смо већ неколЮtо пута истипали у класификацији занимљивих конфи
гурација нама најближих небеских тела, привидни пролази небеских тела једног
преко другог, спадају у категорију привидних помрачења и имају општи истори
јски значај и и представљају посебне астрономске посматрачке занимљивости .

Тако је и једна од ретких и веома привлачних небеских појава

2004.

као и ефективно кориmћеље различитих временских скала и Је~ипа
- употреба различитих инструментских система и _реализација телес~<опа са
класичним и новим пријемницима и регистраторима поЈаве

године

која се десила 8. јуна била прилика да и посленици на пољу астрономије и љу
битељи астрономије покажу колико су спремни да посвете део свог времена и
знаља праћељу такве појаве. Појава је позната у астрономској пракси као про
лаз Вевере преко диска Сунца и спада у опmту класу прИвидних по~рачеља .

Због специфичног просторног распореда Земље, Венере . и Сунца, посматрач са
Земље види појаву као пролаз Венере испред диска Сунца и под Тим називом или

У трећу групу можемо да убројимо следеће задатке:

-

.

.

разрада метода обраде резултата за различите инструментске и положајне

услове

...

- препознаваље и упознаваље постојећих метода обраде посматраља небеских
.
- добијање сопствених мерења растоЈања Земље од Сунца, (астрономска Ј~

nојава као и развој соnствених метода, к~о приближних, тако и тачних

диница и паралакса Сунца) што има посебан методолошки и дидактички значаЈ,

под . називом транзит та појава је означена у литератури.·

.

независно од стручног.

У претходном напису за "Васиону" осим елемената потребних и довољних за

Ови задаци су били правовремено дефинисани и, рекло би се, дов.ољво Јасни,
али осим локалног упознаваља Студената са њима, за даљу а~ирм~ЈУ се чекапа

припрему за посматраље ове појаве и за обављаље самих посматраља, били су
датИ и сви елементи карактеристични за овај пролаз . Податке сам рачунао у
складу са усвојеним светским стандардима, а nроверу рачуна, у оквиру вежби из

иницијатива са Астрономске опсерваторије. Нажалост, инициЈа:ива Је била ~
видуална, хаотичва и скоро случајна, па су задаци остали без јавне афирмације .

предмета Ефе.меридс1<:а астроно.мија обавили су студенти IV године астрономског
смера. Поред осталог, дате су и вредности за тренутке излаза и запаза Сунца за

Ко је и шта све користио у реализацији задатака друге групе

Интрументска база која је била делом припремљена и ангажована за праћење

више градова.

Како ова појава спада у класу привидних помрачења теорија појаве се бави
одређиваљем тренутака и услова настанка система помрачења и истраживаљем
појава које су последица настанка таквих система.
По правилу, астрономске појаве се прате у оквиру посматрачког процеса, за
који је неопходно да теорија да комплетан претходни ра~ун и методе за обрадУ

пролаза Венере састојала се од следећег:

резултата.

ручвим подешаваљем . и помераљем куполе, са ауто~атс~м кретањем телескопа,
уз употребу камере "Canon" ES5000 за снимање прОЈ~~Је и повреме~ом синхро

даље смо се још позабавили пратећом геометријском интерпретацијом свих
фаза пролаза и љиховом компјутерском анимацијом како у реалном времену, тако
и у виртуелним условима који су нагласили карактеристЮtе појаве . Све ово је
могло да се прати на интернет странипи Математичког факултета у рубрици
новости.

'

'.

Пракса је да се уз тзв. анапитичку теорију, која је у првој апроксимацији врло .

једноставна, даје и специфична графичка интерпретација, која, у зависности од

основне размере, омогућава да се Поједини карактеристични тренуци и положаји
у току пролаза могу, за свако место у зони пролаза, прогнозирати са тачношћу
која је пропорционална размери. Због приличне пренатрпаности информацијама,
такви цртежи су веома ретко и детаљније објаmњени па је и љихова сврха тиме
доведена у питаље; упркос овој опасности на истој интернет странипи дали смо и
тај прЮtаз.

Препуштајући се тиме стихијској припреми нечег а што се у светској ( системат
ској) пракси назива "кампаљом" за реализацију посматраља, истовремено смо

.
- астрограф "Zeiss" са електричним праћењем, са Муlа_~вим обЈективским
филтром са Philips ToUCam WЕБ камером У_ улози региструју~ег прибора и синхронизацијом са временском базо~ са Gar~ш G~S-o~ до на 0.001
..:.: велики рефрактор АОВ, у обЈективскоЈ пројеКЦИЈИ на покретну косу раван са

-

низацијом са временском базом на зиду павиљона, КОЈа Је репродукциЈа 1 нормале
часовне сдужбе АОВ.

- телескоп "MEADE 6", са степ моторима и енкодерима, ~оств:вљен на "Кулу

"

АОБ и са одговарајућим тамним филтром и окуларном проЈеКЦИЈОМ

- фотоапарат рефлексног тиnа, са те~еобјективом на сталку за ручно праћење
.
.
- Сунчев спектрогхелиограф "Askania , са објективском проЈеКЦИЈОМ на тра

и снимање и одговарајућим филтром Tatr~З-PHS .

жиоцу и спектралним раздваЈањем на основном телескопу и временс~<ом базом са

I

нормале АОВ

Пошто су и метеоролошке. прилЮtе претХО.zt~!ИХ д~а указивале на веома непо

вољне услове за посматраче, а вече уочи

8. Јуна Је било об_ележено пров~ом

облака и пратећом пуном облачношћу у току ноћи, ситуација У зору 8.. Јуна,

са знацима разведраваља и могућих повољних посматрачких прилика ме Је под

сетила на једну давну радио вест: "Поштовани слушаоци, обавештавам~ вас да

започели и дефинисаље основних циљева и задатака такве кампаље у условима

се вежба цивилне заштите под називом .~Ништа нас не сме изненадити одлаже

наше астрономске стварности .

због изненадне кише".

Овде треба истаћи да је, колико је мени познато, најизраженија била иници
јатива колегинице са Астрономске опсерваторије у Београду Војиславе Протић
Венишек да се припреме спроведу систематски и да се задаци поделе на маље
групе. О којим задацима је слово и како су они остварени биће јасно из текста

који следи.

мената, м~рам да кажем да смо, по свему судећи, сви били изненађени повољним

приликама: екипа ва астрографу је утврдила пред сам почетак посматраља да од
околног дрвећа (шуме) ве може да види почетну фазу пролаза; студенти четврте

године нису могли да уђу у велики рефрактор јер није било кључа па су се пре

'

Основни циљеви и задаци

Основни задаци теорије и праксе nролаза Венере

.

дакле пре него наведемо кадровску подршку по локацијама наведених инстру-

npe1<:o

дuс1<:а Сунца могу да се

поделе на фазне целине, уз примедбу да је та подела условна: дакле, разлЮtујемо
задатке припреме, како организационе, тако и стручне, затим задатке који могу да

местили на привремену локацију ва крову главне зграде о~акле су снимили по
четиу фазу кроз облаке, посматрачи са Куле су пратили појаву од почетка .
Учесници у праћењу појаве били су:

- ва астрохелиографу Оливер Винце
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- на "MEADE б" телескопу Влада Савковић, а фотоапарт са телеобјективом
је опслуживао Марко Поповић
-на великом рефрактору су били Љубиша Симић, Игор Стојановић и Петар
Глишовић
-на астрографу "Zeiss" били су Владимир Бенишек, Татјана Јакшић, Габријела Бешић и двоје студената 1 године.
·
Посетиоце је махом прихватала Војислава Протић-Бенишек, а у понекој при
лици и ја сам се прихватао улоге водича и домаћина. Без тачне евиденције, број
посетилаца који су се задржали у просеку 20-30 минута може да се процени на
око 100. Посебно треба истаћи да су студенти 1 и 11 године астрономије у орга
низацији проф. др Наде Пејовић и мр Анђелке Ковачевић колективно посетили
све посматрачке локације и краће време пратили појаву на пројекцији са великог
рефрактора . Појаву су пратили и проф . др Трајко Ангелов - шеф Катедре за
астрономију и проф. др Олга Атанацковић-Вукмановић.
Међу посетиоцима су били и неки чланови америчке амбасаде, декан Матема
тичког факултета, проф.др Александар Липковски, шеф Лабораторије за физику
плазме проф . др Јагош Пурић са сарадницима, директор Астрономске опсерва
торије у Београду, др Зоран Кнежевић, председник Научног већа АОБ др Гојко
Ћурашевић и други.
Са кровне терасе зграде Факултета природних и математичких наука на Сту
дентском тргу једно време су посматрали са тзв. школским телескопом проф. др
Трајко Ангелов и проф.

УЛК

523.23/52-12
ПРОЛАЗИ МЕРКУР А И ВЕНЕРЕ (П)
ПРОЛАЗИ У ПРОШЛОСТИ

Милан Јелu'lић
Народна опсерваторија, Београд

Прва белешка

Прву белешку о прелазу ~енере пр
еко Сунчевог диска оставио Је арапски

филозоф Ал-Кенди из данас ирачког

града Басре. Било је то 839. године.
Сада се зна да су се најближи пролази

овој години дес~ли 7~7. и

910. ~одиве,

па је Ал-КендиЈа наЈвероватниЈе пре

варила нека велика Сунчева пега.
Кеплер
Када је у питаљу посматраље про

др Иван Аничин са групом студената физике са Уни

лаза. Меркура испред Сунца, сличну

верзитета у Баља Луци.

тврдњу изнео је, славни астроном Јо
хан Кеплер (1571-1630). Ослаља~ући

Шта да.ље?

Прелиминарни преглед снимака и резултата посматраља показује да је, с
обзиром на наведене услове организације и припреме, резултат задовољавајући
и део ће бити приказан у телевизијском прилогу школског програма РТС-а чије
снимаље је заказано за среду 23. јуни 2004.
Предстоји даља обрада резултата и љихова презентација, како на одговарају
ћим интернет страницама тако и у другим облицима.

се на таблице тога доба сматрао Је да.
је

19.

,

чком,

1607.
(29 . мај

маја

календару
који

године по старом

по новом католи-

у то време про~стантски

Праг није прихватао) "видео

МерК):'Р·

Сунчев лик је посматрао пропушта.ју
ћи

сноп

светлости

крову (сл.

кроз

пукотину

на

7). Стварни пролаз Мерк:у

ра догодио се уствари· два дана. касније
јуна
године, али не преко

1.

1607.

диска Сунца., јер је тада. Меркур био

-

чак

162'

од н.еговог центра tполупре

чник Сунчевог диска је 16'), што гов
ори . да су те та.блице давале врло не

прецизне положаје. О посматраљу Ме- .
ркура обавестио је свог заштитника ца.- .

ра Рудолфа. П Ха.бсбуршког, а. пролаз
је описао у раду од неколико стр~~а

Phaenomenon singulare seu Мercuпus tn
Sole, (Једuн.ствен.а nојава uлu Мер71:Ур

1

на Сунцу}, који је објављен

1609. у Ла~

јпцигу.

1
1

1
1

\

Изла:тu унутрашљu 11:oнma!Cm. Снu.ма11: на--tи-њен web 11:а.меро.м .Монтuра·н ·ом -на
астрограф . Јасно се уо•ива ефе11:ат 11:аnљuце.

1

1
1.

Када. су пар година. кас~је ~абри
цијус, Ша.јнер и Га.лилеЈ обЈ~Или
откриће Сунчевих пега, схва.тио Је да

је то била. пега.. Године 1617. Кеплер
је записао: "Ла ли је пега. за. коју сам

мислио да· је Меркур била 9у~чева?
Ако је тако; био сам први КОЈИ Ј~, пос
матрао Сунчеве пеге у овом веку .

После · десетогодишљег

рада.

(са.

прекидима) Кеплер доврша.ва. и 1627.
издаје у У лму своје последље веће де-

Слика 7. Кеnлеров "Мер"1ЈР" на Сунцу

1607. у .мрачној 11:о.морu, Phaenomenon
singulare seu Mercurius in Sole, Ла~цuг;
1609.
.
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ло, у наредним_ деценијама високо цељене Tabv :a~ Rиdolphinae 6 (сл. 8). Табли

це! з~иш.њене ЈОШ у Брахеово време, темеље се ва Брахеовим посматраљима из

система и важан прилог за коначно напуштање Птолемејевог геоцентричног сис

КОЈИХ Је Кеплер закључио да се планете крећу. по елиптичним путаљама. Из љих

се лако може из рачунати положај планета за сваки тренутак, као и тренуци појава

тема.

1

типа помрачеља. Прешавши са кружних на елиптичне путаље планета повећао је

1
t:J

Оне нису као данашље ефемериде у којима се дају подаци о положајима небеских

1

тачност таблица до 20 пута -грешку у лонгитуди Меркура смаљио је са 5° на 15'.
светила за сваки дан у години већ се љихови положаји рачунају за сваки датум у

интервалу ОЈ!. 4000. године пре ваше ере па до 2100. године. У љима се први пут
у астровомиЈи користе "природни" логаритми. Штампане су у
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1000 примерака.
На основу својих таблица Кеплер 1629.
објављује Admonitio ad astronomos, или
Yno39pe11>e астрономu.ма у коме први

на израчунао је да ће се Меркуров про
лаз десити 7. новембра 1631. и да ће

два Веџерина бити 6. децембра 1631.
и 5. јуна 1761 . по новом календару.

Рачуни су му говорили и да се пролаз
Венере десио и 23. маја 1526. С друге
стране

изоставили

су

пролаз

1

ским проблемима. Тако је овај сиромашни и непознати богослов 1639. године,
са свега 20 година провераваљем таблица планетарних кретаља на основу Бра

ј

хеових посматраља Венере, нашао грешку у Кеплеровим Рудол_фuнс'/rоМ табли
. ца.ма. Одредивши нове орбиталне елементе Венере предсказао Је, насупрот Ке
плеру
вероватни" Венерин пролаз испред Сунца за 24. новембар 1639. године

.,

близини Ливерпула, Вилијама Кребтрија

За пролаз Венере 6. децембра 1631.
по новом календару у· 9" 41m по вре

могао посматрати из Азије и Африке .

Нажалост, посматраља пролаза из тих

крајева вије имао ко да обави .

1
1

Гасев,ци, први посматрач пролаза Меркура

Жељно очекивану појаву · Меркура испред Сунца, у прорачунати дан, 7. новем
бра 1631, успешно је посматрао у !!аризу опат· Пјер Гасенди (1592-1655), профе
сор у Колеж де Франсу. Користио Је дурбин жижне даљине o,n 65 ст, који је био
везан за квадрант. Лик Сунца приликом окуларне пројекције имао је пречник 24

Сав срећан

га, што НИЈе успело ни ЈедНом човеку пре мене" .

Његове анализе су показале да је Кеплер у рачуну за тренутак конјункције
погрешно за 4" 5om, и то због грешке ОД 13' за Меркурову лонгитуду. Ипак
Рудолфuнске mаблице показале су се много тачвијим од предходвих таблица Е.
Рајнхолда (1551), поготову Копериикових (код који)( је грешка по ловгитуди била
5°), а да се не помиљу некада чувене Алфонсинске и Птолемејеве.
Гасендијев рад је био нова потврда Коперник-Кеплеровског модела Сунчевог
6

Рудо'!tfrи.нске таблице по цару Рудолфу 11 (умро 1612) Кеплеровом зашт'ит

покровитеља .

сат вре~ена пре заласка Сунца, запазио је црни Ве_нерин ~урић на Сунцу .. q

овом посматраљу говори и табла у ВестминстерскоЈ опаТИЈИ у Лондону на КОЈОЈ

се налази цитат ва латинском из Хороксовог дела Venus in Sole visa, (Венера на
Сунцу виђена) (1662): "Ad тајоrа avocatus quae оЬ h~ parerga negligi n,?n decuit"

"Позван на веће ствари које због ових ситница ВИЈе смео занемарити .
Хорокс и Кребтри су 24. 11. 1639. постали први доказани посматрачи пролаза
Венере. Нажалост, због облака, Хорокс, који је посматрао из околине Ливе~пула,

-

1

и паралаксу Сунца (14") која је дуго времена била наЈтачиија. Поправио Је
Кеплерову вредност за велику полуосу Венерине путаље од 0,72414 АЈ на 0,72333
АЈ, што је и љена данашња вредНост.
Хороксова паралакса, која је много маља од а.уторитарне Брахеове од преко
3', повећала је Сунчев систем више од десет пута .
.

1

удаљеније. Хорокс је доста добро одредио привидни пре~ник В~вере

(1' 16"

;±:

4")

1
1

т

Нажалост

Хорокс је умро врло млад, у

години.

Копију љеговог извеш

Само лондонско

Краљевско друштво издаје љегове радове тек 1672-3.
.,Други" пролаз Меркура 9. 11. 1644. који није био предвиђен могао је да

се посматра из Кине, а пролаз од 24. октобра (3. 11 . 1651. по новом кален
дару) . посматрао је Енглез Џеримај Шакерли из Индије, али су љегова мереља
неупотребљива .

1

нила Кеплерова од

·

7 Хипархова ·паралакса Сунца од

1

22.

таја о прол~у Венере први је 1662. публиковао Хевелијус .

1

нику, коЈи Је важио за покровитеља науке . Иако је добијао само половину плате

~вог претходНИКа, Т~ха Бре:хеа, такођ~ дворског м~тематичара, Кеплер, који
је увек лоше фивасИЈСКИ стаЈао, до краЈа живота НИЈе заборављао свога првог

"да свакако

1

ст. Због кишног дана није му било одмах познато да је пролаз почео два сата

на екрану одредио је да Меркуров привидни пречник износи 20".

и моли га:

Венеру је пратио свега око један сат и то пред залазак Сунца. Кр~бтри Је пак
одушевљен призором, заборавио да изврши предвиђена мереља . Обојица су били
изненађени малим Венериним котурићем; сматрали су као и Кеплер да ће Венерин
пречник поклопити четвртину Сунчевог. Сунце је очигледно морало бити много

i

пре изласка Сунца. По~матрајући Сун~е између облака утврдио је да се Меркур
помера по Сунцу. Био Је изненађен мајушношћу љеговог лика - на основу скале

писао је с~ом пријатељу В . Шикарду у Тибингену: "Нашао сам га и видео сам

(1620?-1652)

Венерин пречник, који, по Кеплеру износи 7', по Ландсбергу 11'; док по меви.он
једва износи 1' " . . . "Молим вас још и да на ово упозорите д. Фостера, Јер
лако може да се догоди да време, на више места, буде облачио"
.
Како је дан пролаза пао у недељу двоумио се да ли да посматра ову Једин
ст.вену појаву чије је предвиђено време догађаља било несигурно- кретало се У
границама од неколико сати, или да служи у цркви. Одлучио се за дужности
у цркви с тим да у паузама прати Сунце. И био је награђен. После подНе,

мену у Ураниенборгу, Кеплер је твр
дио да неће бити видљив из Европе

Слика 8. Н~с.л.овн·а стра~~ца Рудо"Афu~
HCICUX таблица, Улм 1627.

о

добро обрати пажљу и, ако икако може, телескопом посматра и покуша да одреди

дару .

децембра, што значи да се

о

О свом рачуну 26. октобра писмом обавештава приЈатеља, кога Је стекао путем
писама а кога никада вије видео, иако је живео 40 kт даље од љеговог места У

Нажалост пролазе Меркура и Вене

7.

д~~ембар по новом календару). Иако је био ватрени Кеплеров поборник,

(1561-1632).

одНосно да ће бити у кољункцији с љим
децембра 1639. године.

4.

није,. тј.

(4.

том приликом је констатовао да су тачније супарвичке таблице ТаЬиlае motиm
coelestiиm, {Таблице небеских креmа11>а}, Холанђанина Филипа ван Лансберга

Венере

(ноћ) већ из Америке . Данашљи рачу-

Енглески богослов и астроном Џеримај (Срби би рекли Јеремија) Хорокс
у свом кратком животу врло успешно се бавио различитим астроном

(1619-1641),

1639. јер ће она "промашити" Сунце,

ни кажу да је пролаз наступио в" кас

први посматрач пролаза Вевере

1

15. новембра 1630. по новом кален

т--..,.",.~:

Вилхелм Шикард (1592-1635), немачки исусовац К Шајнер и љегов ученик шва
јцарски исусовац Ј. Б. Uизат, математичар и париски дворски лекар Ремус Квијетан и један незнани грађанин из Инголштата.
. .
Посматраља ове појаве Гасенди је објавио у спису под насловом Mercиnus ш
Sole visus, Parisiis, pro vito et admontione Kepleri, (Меркур виђен на Сунцу, Пари3,
nрема жељи и оnомени Кеnлера).

Xopol<c,

ре из 1631. Кеплер вије могао да пос
матра, јер је умро годину дана раније
rtc••••r..._•~••••••"· "'·~·"'"'-il-'....,.

Овај пролаз Меркура Гасенди ипак вије једини видео, али љегова посматраља
су једина била употребљива. Меркур су посматрали и: математичар и астроном

пут у историји астрономије, предска

зује Меркурове и Венерине пролазе ис
пред Сунца. Са грешком од једНог да

3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 105

58" .

3' сматрана је тачиом 14 векова . Њу је заме

106 - - - - - - - - - - - - - - - - -
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У данцигу (Гдв:љс~у) 1662: године излази i<Њига Пољака Јохана Хевелијуса

почетак пр~лаза НИЈе ви~ео због обла.Ј_<а, а крај због заласка Сунпа.

"ХевелиЈусов пролаз односно конЈуНI<ЦиЈа Меркура требало је да се деси по
Лонгомонтановим таблицама 1. маја, према Кеплеровим Рудолфинсi<ИМ 3. маја у
6h 48m_, према ПЈ?УСЈ?IМ (Рајнхолд, 1551) 6. маја, према Алфонсинским (XIII век)
11. ';:аЈа. ~евелиЈус Је зато посматрао Сунце непрекидно од 1. маја, да би 3. маја
У 11 _и 20 , уочио мали црни Меркуров диск на Сунцу, што је свега око пет сати

око

23 500) .
о
Привидна путаља Меркуровог кретаља преко Сунчевог диска је тетива (се
чица) . Због паралактичког ефекта сваки посматрач на Земљиној лопти има своју
тетиву на Сунчевом кругу и то одређене дужине. Растојаље између тетива је Про

касниЈе него по Рудолфин.с?Си.м таблицама .

порционално удаљености посматрача на Земљи, пре свега по географској ширини .
Имајући стално на уму да су непосредна мереља Сунчеве паралаксе сложена и
непрецизва, Халеј преузима идеју ШI<Отског богослова, математичара и астронома

. Овом свом делу Хевелијус додаје поменути Хороксов трактат Venus in Sole
msa а 16В99. (Вен.ера _на Сунцу_ виђена 1639}, а који се односи на први посматрани

Џемса Грегорија (1638-1675) којом се до паралаксе долази путем мереља времена.
Наиме, Грегори у свом делу Optica proтota, Усавршена оnти?Са), штампаном 1663,

енере за КОЈИ историЈа астрономије зна.

Халејево одређиваље парала~<се Сунца

За разлику од астронома старог и средљег века који су знали за пет планета
водећи астрономи XVII века знали су и за шесту - Земљу. Коперник (1473-1547) ~
Кеплер су из посматраља планета тачно утврдили љихове релативне удаљености
од Сунца, шт? значи да ако се даљина Земље од Сунца означи јединичном (тзв .
астрономска Јединица АЈ), онда се на пример Венера и Јупитер налазе на 0 7 и
5,2 АЈ. Али нису знали колико су километара ове планете удаљене од Сунца.'
Одређ~ваљу апсолутне удаљености Земље од Сунца (односно тзв . Сунчеве
паралаксе ) а самим тим и осталих планета највише је допринео чувени енглески
астроном Едмунд Халеј (1656-1742)
(сл. 9) . Пролазима планета испред
Сунца у циљу одређиваља растојаља

у предлогу бр. 87 каже : "довољно је да се измере времена пролаза посматраног
са две опсерваторије чије су географске кординате познате да би се одредило

.,
1

'

штв:мпало Краљевско друштво . У љи
ма Је детаљно разматрио проблеме ве

за очекиване

1761 .

године .

пролазе

Венере

-

Идеју је добио на острву Света Је
лена (15°,6 S; 55°,4 W) у Јужном Ат

расnрава).

-

лантику, где је 7. новембра 1677. био
први човек који је посматрао цео ток

пролаза Меркура преко Сунчевог ди

~ка.

Наиме, у циљу картографисаља

Јужног неба за потребе морнарице , на
пустинши Оксфорд, нашао се на на

леону Бонапарти . Халеј је у то време
био помоћник краљевског астронома
Џона Флемстида (1646-1719) . Кори
стећи телескоп од 24 енглеске стопе

1'
Слика 9. Ед.мун.д Халеј (рад То.маса
Муреја, Краљевс?Со друштво).

на 5~ 12m 38• . Са овим податком је много тачније одредио положај ·чнора него
1631.

и

1661.

gus stellaruт australts sеи sиррlетеntит catalogi Тychonici, (Каталог јужн.uх 3ве3да
или додата" Тuхоово.м ?Саталоzу). Инспирисан пролазом Меркура 1677. године у

уводу Ка:алога први пут говори о могућности одређиваља паралаксе Сунца.

Било Је то време када се утврђивала величина Сунчевог система. Халејево
посматраље Меркура десило се 5 година после чувеног Касини-Рише-Пикаровог
с

1
1
. 1

године .

По повратку У о:аџбину 1678. године , објављује положаје 341 звезде у Catalo-

8

·· ·

ближа Земљи у време пр<>лаза (0,264 АЈ је удаљена од Земље у децембру .и .О,289
АЈ у јуну) него Меркур (0,56 у мају и 0,68 АЈ у новембру) · и Марс (око 0,37 АЈ
у време перихелних опозиција) . Међутим, до наредног пролаза до . 1761. Године,
требало је дуго чекати.
·
Године

острву Света Јелена, које ће касније

што Је то учиљено

.

Тврдио је и да би одређиваље даљине Сунца била тачнија са Венером јер је

1716,

Халеј објављује свој главни рад који се односи на одређиваље

Сунчеве паралаксе: Methodw singиlaris qua Solis Parallaxis sive distantia а Теп-а,
оре Veneris intra Solem conspiciendae, tиto deteпninari poterit; proposita coram Regia
Societate аЬ Edm. Halleio Ј. U. D. ejusdem Societatis Secretario (Посебна .метода

постати познато по затворенику Напо

(7,3 m) жижне даљине одредио јетренутке 11 и 111 контакта са тачношћу
"маљом од 1•" , односно трајаље појаве

Значај методе лежи

Меркура и Сунца, тј . углови под којима се са Меркура и Сунца види екваторски
полупречник Земље .
Нешто касније (у време Велике сеобе Срба) Халеј се бави самерљивошћу
сидеричких револуција Земље, Меркура и Венере и налази, например, да вре
менском интервалу од 13 Земљиних револуција приближно одговара интервал од
54 револуције Меркура, да 8 Земљиних траје као 13 Венериних итд. - . што об
јављује 1691. године. Ту даје и преглед будућих пролаза Меркура и Венере
(први следећи проЛаз Венере је 1761) . Само се 6 од 46 предвиђених пролаза ЈЈИје
остварило , мада су и у тим приликама ове планете скоро додиривале Сунчев диск .
Халеј је у то време био уредник чувених Philosophical Ћ-ansactions, (Фило:юфс?Сuх

Земље од Сунца повремено се бавио то

први

растојаље (то је основа троугла у чијем је врху планета) .

а priori у чиљеници да није потребно да се мере врло мали углови, већ време у
трајаљу од неколико часова". Поменимо овде да се пре Грегорија овом методом
поврmније бавио Кеплер.
То практичво значи да се на основу тачних мереља времена трајаља пролаза
преко Сунчевог диска из две тачке на Земљи могу да одреде дужине тетива, а
ва основу љих паралакса .
Знајући географске координате тих места односно
љихово растојаље и паралаксу могу се извести хоризонтске екваторске паралаксе

ком целог живота . Задатак је решио у
три рада која је 1678, 1691. и 1716.

зане
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одређиваља даљине од Сунца преко Марсове паралаксе . Наиме, посматрајући ис
товремено Марс из Париза и Кајене (Јужна Америка) утврдили су· да се ова план
ета због паралаксе види на звезданом своду у положајима међусобно удаљеним
24" . На основу познатог растојаља Париз-Кајена и Марсове паралаксе израчу
нали су да је Сунце удаљено 22 000 Земљиних полупречника (права вредност је

{1611-1687) ~е~ипиs ~n Sole tnsus Gedani, 9. Mai 1661, {Мер!СУР на С!Ј1'ЦУ 'виђен. и3
Гда7Ьс?Са) У КОЈОЈ о~суЈе У историји трећи познати Меркуров пролаз . Нажалост,

пролаз

2004,

.

унчева паЬалакса је угао под којим би се са Сунца видео Земљин екваторски

полупре:ник.
паралаксама и одређиваљу Сунчеве паралаксе биће речи у наредном броЈу "Васионе'' .

1

1

?Сојо.м је .мozylie са сиzурн.ошliу одредити С!Ј1'чеву nарала?Ссу или оаљ-ин.у Зе.мље на

основу nос.матра1Ьа Вен.ере исnред С!Ј1'ца; иЗЈiожен.а nред Краљевс'/СUМ друштво.м
од Ед.м!Ј1'да Халеја, двостру?Соz дo'ICmOpa nрава, се7еретара ucmoz Друштва) . Рад
је објављен у 29. свесци Фило3офсtruХ расnрава од 454. до 456. странице . Са
латинског на енглески преведен је 1760. године. У раду даје појединости своје
методе . Интересантно је да у овом чувеном тексту даје само квалитативан опис
методе без иједне формуле.
.
.
У радовима 1691. и 1716. године Халеј даје детаљна упутства за посматраље
пролаза Венере 1761.
Опишимо укратко Халејеву методу како је представио краљевски астроном сер

Харолд Спенсер Џонс 9 .
9

·

Харолд Спенсер Џонс (1890-1960) , десети и последљи директор Гриничке опсе

рваторије пре љеног премеmтаља у Херстмонсо, 1954. године . На основу посма
траља мале планете Ерос 1931 . израчунао је да Сунчева паралакса износи 8" ,790

±

0,"001.

1

1.•

t
t

i

1
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Шема на слици 10 а. показује поједностављени случај на коме су приказани
средишта Сунца, Венере и Земље S, V и Z и даљине ових планета од Сунца д.,

тачних контаката ометају ефекат . црне капи и Венерина атмосфера, прерачунати
паралаксу на екваторски полупречник Земље, итд. Од свих ових елемената на
јвећи утицај · на вредност паралаксе има нетачно бележеље контаката - грешка не

и д .. , као и међусобно растојан.е Венере и Земље д., ... Стрелице показују смер

кретан.а планета, при чему је Венера наравно бржа. Са 1r., ознаЧена је паралакса

може бити маља од

Вене ре .

20

секунди.

.

.

.

Инrересантно је да · су два главна Халејева рада, по коЈима Је наЈвише позва~~
астрономском свету, добила потврде тек после н.егове смрти, 1742. Комета кОЈОЈ
је предвидео повратак стварно се вратила 17 година после љегове смрти, 1759.

године (од тада се назива Х~ејевом), док се први од два очекивана пролаза
Венере, десио две године касније.

*
Године 1760. Жозеф Никола Делил (1688-1768), који је био у контакту са
Халејем, објављује карту Земље са местима из којих ће моћи д~ се П_Рати цео ток
пролаза Венере .6 . јуна 1761. и то са подацима о почетк~ и краЈу ПОЈаве у н.има.
За пролазе 1761 . и 1769.
жалили средства (сл. 11).

различите владе, академиЈе и приватна лица нису

педиције у Сибир, Индију, на острво
Свете Јелене, на Рт добре наде . . .

А,.

,,

посматрано је са укупно 62 места . Око
посматраља пролаза највише су се за

1

узеле две водеће империјалне силе то
га доба - Велика Британија и Фран

б)

цуска.

о~~

s

v

предлажем

Слика 11. Главна nос.матрачка .места
1769. Kpcmuћu.мa су означени Пондишери (Индија) и Taжumu {Тши океан).

у

радозналима

и

предузи

ња". Француска ~емија је . на крају
добила 120 извештаЈ& о посматраљу
овог про:лаза .
.

Међународна астровомска активност први пут Је к<?ординисана на гдобалном

нивоу поводом пролаза Венере 1769. године. Пролаз Је посматран са 76 т~чака
широм света. Посматрачке станице су се протезале од Сибира до Калифорније, од
Варавгер фјорда до Тахитија где се налазио капетан Кук, од Хадсоновог залива до
Мадраса (сл. 11). Сматра се да је први америчi<и ~оприиос ~ауци дала управо
експедиција Америчког филозофског друштва на ЧИЈем челу Је тада бЈ:tО н.егов
оснивач Бенџамин Френклин. Тако је почело, а данас смо сведоци д!1 СЈедин.ене
државе дају највећи допринос науци. И руска царица Катарина Је подржала

узастопне доље КОНЈУНКЦИЈе, или што Је исто између љена два узастопна пролаза

кроз линију која спаја Земљу са Сунцем. Како Венера пређе из V у V' (сл. 10 б)
за време дS, док се привидно помери са је~ог на други руб Сунца, по дужи z,
може се израчунати угао а:

а
360°
дs=s

организован.е посматрачких станица.

Како је познат однос растојан.а д., и д., .. , .што је речено на почетку овог

поглавља, лако се могу нацртати орбите свих чланова Сунчевог система у правој

Веверива атмосфера

размери. (Још прецизнији однос се може добити и из 111 Кеплеровог закона, што
!'ie се П?казати у следећем броју ~асописа). Угао f3 може тада да буде изведен

Атмосферу Венере открио је Михаил Васиљевич Ломоносов

Једнак Је дужини лук~ z у угловноЈ мери. Слично се и Ь може изразити у угловној

мери. Како су растоЈаље ZB (полупречник Земље) и однос растојан.а д., и д., ..
познати, дуж SS' између средина две тетиве може бити одређена. Познаван.е ове

дужине у угловној и лииијској мери практично даје растојаље између Земље и

·

Како се по Халеју иитервали од пар сати могу мерити са грешком до две

секунде тврдио је да ће се срећним избором посматрачких места, растојаље до

жена. Треба, например, имати податке за исти пролаз посматран у целости из бар
два ме~а на Земљи, знати тачне географске координате тих места, узети у обзир
ротацију Земље, узети у обзир да Венера није тачкасто тело, затим да бележеље

опсерваторије

мљивим& да се укључе у ова посматра-

. привидним путаљама z и Ь. Из мереља трајаља пролаза Венере тим луковима они
се могу изразити у угловној мери (а).
·
Сиво~ период обиласка Венере око Сунца (S) једнак 584 дана, временски
интервал Је између .љене .l;tDe истоветн~ фазе. То може бити интервал између две

Иако је принцип одређиваља паралаксе коректан, примена методе је врло спо

државве

Гривичу, . Паризу, Вечу, Упсали, . .
. и бројне приватне по целој Европи.
Као да су сви хтели да испуне Хале
јеву жељу из 1716.
године: " . .

z

Сунца одредити са одступањем које ће бити маље од 1/500 н.егове стварне вред
ности. Како мереље малих углова није било вештина осамнаестог века ова метода
је добро дошла јер су се оцене растојан.а од Сунца у то време разлик~вале за 2030%.

За посматраЉа су се наравно

спремале

Слика 10. а, б. Халејева .метода за одреlјuва11>е nаралаксе Сунца
Посматрачи из тачака Z' и В виде да се Венера помера по Сунчевом диску по

Сунца.

За пролаз 1761. организоване су екс-

..
1

1

(1711-1765), руски

научник-енциклопедиста, посматрајући пролаз Венере испред диска Сунца 26.
маја 1761. "ПО старом календару. Сам Ломоносов се заузео око организован.а две
специјалне експедиције у Сибир (Иркутск и Селегинск у б~изини ~лан У.деа). У
Петрограду се посматраЛо из Универзитетске опсерваторије, док ~е сам Ломоно
сов пролаз пратио из своје куће са невеликим телескопом. llиљ Је наравно био ·
одређиваље Сунчеве паралаксе.
·
·
Неiпто пре потпуног "уласка" на Сунчев диск, око црног диска Венере приме
тио је ва љеговом рубу, и то оном насупрот центру Сунца, "танку, као влас,

светлост".

Исто се десило и када је Венера напуштала Сунчев JU!CK (с~,·

На Сунчевом диску се поново појавило светло испупчење, да.: би оваЈ !,чир

12).

,

I<ако

га је назвао, пренуо. На једном од својих цртежа (сл . .13) приказао Је nроЈiазак
Сунчевих зрака I<роз Веверину атмосферу и показао да за посматрача са Земље
долази до преламаља Сунчеве светлости у ваздуш~ом омотачу Вене~.

. Појава светлог испупчења код 11 и _111 конт~а Је последИЦа постоЈаља атмос
фере . Постојан.е планете сличне нашоЈ, поново Је нарушило Земљину изузетност,
чији је посебан положај први начео Коперник.
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ЕнтуЗијаста д ' Отерош посматрао је · успешно и следећи пролаз 1769. из мек
сичке Калифорније . Посматрачка станица налазила се у малом месту Сан Лукас,
на крају, преко 1000 km дугог, Калифорнијског полуострва. Нажалост, никад се

"'

није вратио у Француску, јер се разболео од тифуса. Иако болестан посматрао
је помрачење Месеца 18. јуна . Умро је 1. августа 1769, као и више од половине

р

.в

становника поменутог насеља.

.1

*

~

Два пута је пролаз nосматрао и :Максимилијан Хел {1720-1792) који је осно
вао опсерваторију у Бечу 1755. на захтев Марије Терезије. Успешна посматраља

()

.li------------ -

извршио је

Слика 12.
Слика 13.
Слика 12.Пролаз Венере исnред Сунца {факс'I.I.М.uл оригиналног цртежа м. в
.моносова).
· Ло-

Лок су нема.ЧI<И астроном Јохан Франц Енке {1791-1865) и Карл Литров, од
нови директор Бе~е опсерваторије оспоравали сваку вредност Хелових

1819.

посматраља из

Слика 13. Факс'I.I.М.uл Ло.моносовљевог објашљеља 11сnуnчеља. Прстеном је nред

стављена Венерина атмосфера, а са pL - руб Сунца. Због nрисуства Вене ине
ат.мf_сфере Сунче.ва светлост не иде дирекно по nутаљи LO па се тачка L узlже
и виии у nоложаЈу R .
'
Светли прсте~ уочили су 1761 . године и други посматрачи (на пример Жан
Маралди), _али Је само Ломоносов правилно објаснио појаву тврдећи да је у

питаљу преламаље Сунчеве светлости у Венериној атмосфери . у сво · 0 · б ош

*
Како би одређивање даљине до Сунца било што прецизније требало је пролазе
посматрати из што удаљенијих места на Земљиној лопти. Са удаљеноmћу се
повећава релативна прецизност мерења. С обзиром да је то било време малих
дрвених једрењака 1юји су месецима пловили до . одредиmних тачака управљајући

1

"

и

се по слабим географсi<Им картама {било је и некартографисаних подручја), а без

ка е.мии . наук .м~ ·26 дн.н ~ 761 года, {Појава Венере на Сунцу, · nосматрана у nет

савремених помагал.а:

роградск~Ј Цар~!СОЈ академиЈи наука 26. дана .маја 1761 . године), изашлој јула 1761
и

посматран је и у следећим пролазим~

Иако је Ломоносовљев рад публикован на руском и немачком језику прошао је
ершелу и .Јохану Шретеру, који су га објавили тридесет година касније

~~:=~т~~иоритета половином прошлог века, а појава добија назив "Ломоносовљев

""'

са два телескопа- директно и на екрану {окуларна пројекција).

f

'·

Поменимо да је велику руску земљу за посматраље пролаза користио фран
~~: acdoнllм Жан . Батист Шап д'Отерош {1728-1796), који се Cllfecтиo у То

.
У·
д ариза_Је прешао чак 6000 km, јер су рачуни говорили да ће наЈКраће мерљиво траЈаље пролаза бити посматрачима из Сибира1о Ко ·
·

ишао до Улма, дунав?м до Беча {где је о проблемима пролаза расu'рављ':~~~аа~=

тПретономом МаксимТ иблиЈаном Хелом), кочијама до Варшаве, а затим санкама преко
рограда до
о олска .

Како је дошло д~ раног отопљавања реке су поплавиле град па је д'Отерош

за Сунце, ~но оптужен од мештана за поплаве ,! да не б~

страдао, л_окални губернатор му Је обезбедио наоружану пратњу.

. ариз.

1
:1

Ле Жавтиј у Ивдији

·

~о нПос~атрачка места с~ бирају на :Земљи тако да тетиве привидног пролаза по

У цу" уду што удаљениЈ~ или, што Је исто, да се времена њиховог "путовања по
Сунцу што више разликуЈу.

1761.

посматрали су и други француски ас

трономи, из Париза: Ђовани Доменика Маралди {1709-1788) са Париске опсер
ваторије, )Козеф Жером ле Франсоа де Лаланд {1732-1807) из палате Луксем
бург, )Кора {1724-1803) из Опсерваторије Војне mколе, Шарл Месије {1730-1817)
из Поморске опсерваторије {Клињи), затим Жан доминик Касини {1625-1712),
Никола Луи де Лакај (1709-1788), Александр Ги Пенгре {1711-1796), Лемоније
{1715-1799), Ла Кондамин {1701- 1774) . . .
Најзанимљивија прича везана је за астронома чије је пуно име мало дуже

1
1

_. '

ВремеПЈе Шапа послужило. Белешке успешног посматрања је убр~о по куриру

послао у

~~

Поред д'Отероmа, пролаз Венере

*

као човек "задужен

например, губитнику Ле Жантију товаре се често различите произвољности. Лек
су наравно оригинални дневници и докумената; али како доћи до њих и још теже,
где наћи време за њихрву обраду?
Астронома светсt<Их путника наравно да је било још, али како су њихове приче
мање узбудљ~ве , само ће се не:ки од њих узгред поменути. Због много маљег
ававтуристичког набоја, путовања везана за последње пролазе Вевере 1874. и
1882. неће бити описана овде.

1

У литератури се може наћи да је и Лужички Србин Јохан Георг Палич ( 17231788), први закључио 1761. да Венера има атмосферу. Овај астроном аматер

родом из села Прохлић код дрездена {дрезде) је пролаз посматрао наизменично

пред посаде су се

генерацијама су одузимали дах. Бројне приче о њима у часописима, кљигама,
ва интернету, често су несагласне :када су у питаљу датуми, па и сам садржај
веt<Их од изнетих података и нису сасвим поуздане . Због постизаља јачег ефекта,

аузимаљем русi<Их научника, пре свих В. В . Шаронова, Ломоносову се признај~

*

радио-веза...

се помиље пролаз Венере, Описи њихоnих опасних и веудобвих путоваља (олује,
хаварије, болести, ратови), цо неистраженим крајевима Пуних различитих чудеса,

н~запХено, па се откриваље Венерине атмосфере дуго времена припис~вало Вил

ЗЈаму

метеоролошi<Их прогноза,

постављали теШI<И проблеми. Зато су посаде биле препуmтене саме себи, а често
и срећи .
·
Следе приче о епсi<Им аnантурама француског астронома Ле Жантија и ен
глеског морепловце. Капетана Кука, које су у свету ових месеци незаобилазне када

констатуЈе да Ј~ "Венера окружена знатним ваздушним омотачем, као и Земља.
енере

1761. и 1769. америЧI<И астроном Сајмон Њукомб {1835- 1909) их
1883.

је у потпуности рехабилитовао

:влдние Венеры на Солнце, наблюденное в Сан~Ст-Петероургской И.м~е~а~р~~й
ефекат"
вако не и17в6е9ћи1м87·4"Ломоносовљев
,
. 1882.

1761. из Беча, а 1769. са острва Барда (северна НорвеШI<а). Разве

драваље неба у арктичком кругу, пред пролаз Венере, експедиција је прославила
топовским салnама са брода.

1
1

i

ГијОЈ.1 Жозеф Ијасинт Жан Батист Ле Жантиј де ла Галезијера (1725-1792) . У
њему се крије зумбул (на француском le hyacintbe). Овом Нормандијцу је својим
предаваљима астровом Делил променио животни пут. У:~.tесто у некој од цркава
нашао се у ПарискоЈ опсерваторији.
Ле Жантија је службеио као свог члана упутила Парис:ка академија наука у
Повдиmери, францусь.-у коловију на југу Индије (сл. 14). Ле Жантиј је је већ
имао искуства у посматраљу пролаза Меркура 1753. године - посматрао га је са
Париске опсерваторије заједно са Шапом д'Отероmом.
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Бродом је кренуо 26. марта 1760. из француске луке Лоријан. Кренула су
уствари два брода наоружана са 64 и 50 топова 11 . На Маурицијус је стигао 10.
ју~а.

дуго путоваље до овог острва,

коЈе се тада звало Л 'Ил де Франс

Француско

острво,

пре1<раћивао

-

је

пробама своје методе за одређиваље
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,,
1

географске дужине, која се заснивала
на мерењу часовног угла Месеца.

У

.
· Пред пролаз од почетка маја небо је било фантастично. У воћи пред пролаз

И ' да ту звезде не трепере .

то време није кориmћен бродски хро
нометар - тачније Британци су врmили

Ле Жантиј је гувернеру показивао Јупитер са сателитима, кроз телескоп који су
му Енглези из :Мадраса позајмили . Пробуднвши се, у два сата ноћу у дугоочеки
nаном Дану, био је "запаљен" појавом облака који су се пред зору уз ветар све
више нагомилавали. Ветар је стао у б сати, а са њим и облаци. А онда су по
чели да се разилазе . НеколИЈ<о минута пред први контакт небо се скоро nотпуно
раз~едрило. А онда је налетео један "безумни облак", како је ·писао Лаплас, који
је с&крио Сунце од несрећвог астронома. Од пролаза Ле Жантиј је · посматрао

прве експерименте са њим, а часовНИЈ<

са клатном је

мору.

Краћи

био неупотребљив на

временски интервали

мерили су се пешчаним сатом .

~ЛИЈ<а 14. Главне тач11:е са Ле Жанти-

зевих nутоваља uз.мelft.J nролаза Ве.нере

1761. и 1769. zодине.

Поло

жај брода је одређивао са тачношћу од
5-6 миља и због тога је био задовољан.
Планирао је да до поласка за Повдиm-

само nоследљих пола сата

ери проведе време изучавајући флору,

фауну, геологију и антропологију ос-

трва Маурицијус и Мадагаскар .

!VIеђутим тамо су од путвИЈ<а из Индије стизале узнемирујуће вести о британ

1

·i·

марта 1761 .

ветровима уместо за два _месеца до Пондишерија стигли су испред града Махе,

од пута ~а Пондишери НИЈе било ништа Јер су ту од посаде са једног брода саз

у скоро су се

nрИЈ<ључили фi~анцуским трупама које су се nовлачиле из Пондишерија.
Ле ЖантиЈ Је пролаз Венере nосматрао 6. јуна са љуљајућег командног моста

:Маурицијус марта

ина

дана .

следио је срећан крај .

·

Судским поступцима вратио је део имовине.

*
12

НИЈ<ол-Реин Етабл де ла Бријер Хортенз ЛепоТ (1723- 1788) . У астровом~ко.м

свету је позната по учешћу у одређиваљу тачвог датума по;вр~тка комете КОЈУ Је
Халеј најавио за 1758. године. Обиман рачувски посао КОЈИ Је пла~~ирао .КЛеро

сувише. брзо добио. На краЈу га окривљуЈе за шпијунажу. У таЈ<Вој ситуацији ле·
Жан
ТИЈ бежи у МаАао (Кина) и одлучује се за Пондишери .

:Марта 1768 .. укрцава се на једа.н португалски брод и после 32 дана налази
се У ПондишсриЈу. Е!fглески гувернер га лепо прима, дозвољава му да изабере

Гибралтара и њену средозсмну флоту. Због прекида саобраћаја, Францус~ је изгубила велике поседе у Северној Америци и била скоро потпуно истиснута из Индије.

13

У близини Мауриоијуса, али мало даље од :Мадагаскара у Индијском океану
налази се острво Родригез . Са њега је пролаз Венере 1761, или тачније сам

Године 1766. Ле ЖшiтИЈ се усмерава према Манили. Капетан шпанског брода

~ОЈИ Је прерастао у на.tвећи глобални сукоб до тада. На мору је Британија са св~

месеци и

чије је једно од имена било Зумбул, да се безимено двеће, КОЈе Је донео из ИндИЈе,

предст~ља га 10. августа гувернеру. Али то му, као и препорука Париске
акадејЈиЈе ништа не помаже код сумњичаnог гувернера. у Манили добија поме
нуто аландово писмо, али. неповерљиви _шпансh"И гувернер сматра да је одговор

ЈОм надмоћном флото11r покушавала да блокира француске атлантске луке а преко

6

.
12
назове хортеизија, у част астрономкиње познате :као НИЈ<ол Лепот .

Сидљив~сти nролаз~, био Је главни Ј<оординатор, сакупљач и обра.ђивач резултата
ам ВИЈе ло-жа ни ~едну експедицију, јер је патио од морске болести. Примивш~
писмо од. е . нти.Ја, Лапанд му одговара да ~ам·.одлучи, али и да је по мишљењу
академИЈ<а ЮlЈ.боље да ,се в~ати у Пондишери Јер Је рат завршен.

.

година,

и рођеље кћерюще довели су му пуно радости . Пише и објављује мемоаре . Умро
је 1792. године.
·
·
.
..
На крају' nоменимо да је Академија наука прихватила ~р~длог Ле Жанти~а,

добро припремили. Лала~д, коЈи Је за ту ПОЈаву објавио карту света са местима

Б

11

АкадемиЈа му је дозвоЛила да станује у Опсерваторији, а љегово срећво венчаље.

ских острва. О своЈОЈ одлуци да пролаз nосматра из :Маниле а коју су Енглези
морали .поново да пре~усте Шnа.нцима 1763. године , обаве~тио је Француску
академију. Планирао Је да се nосле пролаза nрати кући преко Тихог океана
Акапулка и АтланТИАа. Астро~юt.~и су се у _Француској за пролаз З. јуна 1769:

. ~по Је то У време. Седмогодишњег рата, 1756-1763, између европских земаља

трајала је укупно

Ипак

ову ПОЈаву вредело .п~сма.трати са Филипиuсюtх или са још источнијих :Ма.ријан

н

-

Индијс~ог океана, изгубљен је заувек.

nИЈ<о П?сета :Мадагаскару. 1-Ьегови рачуни везани за пролаз говорили су да би

У По~ериЈу Ле Жи.нтиЈ гради опсерnаторију на рушевинама палате рани

1771. и искрцава се у шпанској луци у Кадизу. Ослабљен од

Нажалост и у Паризу су га чекала нова ра.зочарања . Сазвао је да је грађански
мртав; сматрајући га погинулим Ле Жантијеви насле~ици_, уз сагласност љего
вог заступника су му разделипи имовину. И у АкадемИЈИ му Је било ~аузето место .
Пртљаг који је ра~~ије послао, а кога су чивипе различите колекциЈе са простора

тали научниц~ тога доба nозабавити много чим , на пример, Ј<лимом, ветровима,
морским струЈама, плимом, цртањем карата обале . . . Направио је н неко

.

. .

температуре и дизентернје од Кадиза преко Пиринеја путује кочијама да: би у
Париз стигао октобра 1771. Тако се завршила најдужа позната научна пустолов

фрегате на путу за :Маурипијус . Иако је био свестан да од љегових мерења нема
!fИШТа без тачног часоnнИЈ<а и координата брода у Индијском океану, ревносно
Је обавио посматра~h)' дуЖНост. да би се у Француску nратио са извршеним за
датаком, Ле ЖавтиЈ Је решио да следећих осам година до идућег и повољнијег
пролаза 1769. проведе у области Индијског океана. А дотле ће се као и ос

Јег утвр':Јсња, изнад бившег барутног магацина. Ширину опсерваторије одређује

више пута из руку када би дошао тренутак да обавестим Француску о судбиви

Како је следећи пролаз требало чекати 105 година, Ле ЖантиЈ Је кренуо за
Француску. Због болести Пондиmери је напустио 1. марта 1770. Незалечева
болест га поново савладава ва суђевом :Маурипијусу, који напушта крајем новем
.бра. Само што су се удаљили од острва велИЈ<а олуја кида једра и брод се после
месец дана nоново враћа на Маурицијус. Са пшавском фрегатом заувек напушта

на супротну стрw1у Ипди~ског подковтИI!ента, за скоро три месеца (сп. 14). Али

место за опсерва~рИЈУ и nовf?емено му долази у посету.

а у Манили је било лепо време.

мога рада"

Ноше.ни неnовољним

нали да Је опседнути град, не добивши очекивано појачаље , пао.

. . ,

У свом дневНИЈ<у је записао : "да ли је то судбина астронома? Прогнао сам
себе из отаџбине да бих био посматрач фаталвог облака. Више од петнаест дана
осећао сам чудновату слабост, немајући храбрости да узмем перо . . . падало ми

. је

СКОЈ опсади ове француске колоније. Ипак је кренуо за Пондишери француским

ратним бродом - фрегатом ., Силфида" 11.

мерењем висина Северњаче и солстипијумских тачака, а дужину помоћу Јупите
рових сателита и једног потпуног помрачења :Месеца . До пролаза скупља шкољке,
црта биљке и животиље, учи језИЈ< и локалне обичаје и брамански начин за изра
чунаваље помрачења Сунца .
У Пондиmерију, који одлИЈ<ује ведро време током целе године и у коме се
облачни дани исказују "једноцифревим бројевима" , Ле Жантиј је био одушевљев
и прозрачношћу атмосфере. Говорио је како нигде тако вије јасно видео Јупитер

1

r

подразумевао је анализу кретаља ове комете у прошлости (Халеј је констатовао да
је посматрана 1531, 1607. и 1682. године) уз урачунавање поремећајног дејства
Јупитера и Сатурна. У том циљу ангажовао је Лаланда, а овај је пак тражио
да трећи чла~~ буде талентована математичарка НИЈ<ол. После шестомесечног
целодневвог рада нађено је да ће комета проћи кроз перихел 13. априла 1759. са
грешком од месец дана.. Кперо је светску славу стекао када је комету пронашао
Георг Палич 25. децембра 1758. у близини :Мире у Киту. Лепот се бавила
ефемеридском астрономијом.
Њен муж Жан Андре Лепот је био краљевски часовничар . Његове прецизне

часовНИI<С са кпатвом користиле су главне · европск~ опсерваторије
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љегов крај посматрао Алекса.ндр Ги Пенгре. 0...{ љегових догодовштина. поменимо:
да га посада. на почет_ку путоваља., због пртљага од око 1/2 тоне, није хтела

избио рат између енлеских и француских колонија у Северној Америци Кук, офи

да прими на брод, па Је морала да интервенише Француска академија, да је на
острву Родригез морао да остане непла.нирано још три месеца, јер су британски
"командоси" украли "љегов" ратни брод из луке и да су Британци при Пенгреовом
повратку за Француску за.робили "љегов" брод у Атла.нтику . Искрца.ли су их у
Лиса.бону. У Париз је стигао кочија.ма. после 1 године 18 дана 19 ча.сова. и 53
минуте одсуствоваља, како је записао у свом дневнику.

*

цир тргова.чке морнарице прелази у ратну где постаје обича.в морна.р .

р

1
1

За наредни пролаз 1769. нису били заједно . Мејсон је посматрао из Ирске, а.

војни брод "Ендивер" . Зва.Јући за љегове способности и склоности ка астровомији

и топогра.фији , Кук је одређен за вођу експедиције. да би био и командант ра.т&ог
брода добио је чин поручвика..

"Ендивер" је био чврсто грађен тргова.чки брод са три ја.рбола.. Служио је
за превоз угља! Био је тежак 370 тона и примао је до 84 тоне терета.. Купљен

1

1

'

1

опремао брод, са пута по Тихом океа
ну, вратио се капетан Самјуел Волис .
На Владин захтев за савет, Волис пре
са острва Џорџа.

фунте добијене за трошкове пута
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Посматраље

фунту потрошио

за Јужвим континентом, који је у сво

јој "Геогра.фији" давно уцртао Птоле
меј тзв. Terra. a.ustralis incognita- Непо
зната јужва земља. На трећем месту је
био главни циљ за све владе - освајаље

из колонија највише се

новооткривених земаља.
·
Ка.ндидати за делове Јужног конти-

Једна је послата у Канаду, у Ха.дсовов залив, у Тврђаву принца. од Велса

лепим временом и успеmним мерељима.. А ови су били ипак разоча.рани јер су им

- например први чак 11 секунди.
XVIII века. Џемс Кук (1728~1779) .

се тренуци контаката доста разликовали

Али пре приче о Куку поменимо да је пролаз Венере из tринича посматрао

краљевски а.стровом Невил Ма.скела.јв и да је увиђавни краљ Џорџ 111, не желећи
да о~ета. астрономе за време рада. у Гриничу, за пролаз Венере подигао опсерва
торИЈУ у СВОЈИМ вртовима у Ричмонду.

. Џејмс Кук (1728-1779}, познатији као капетан Кук, са три дуготрајне експеди
ЦИЈе по супротној страни Земљине лопте, био је ва.јвећи истраживач Тихог океана.
. Кук потиче из земљора.дви~~ породиnе из Јоркшира.. Пре пунолетства постао
Је морна.р ва малом броду КОЈИ Је трговао са угљем по Енглеској. Када је 1755.

П~зна.тији су по геодезијским радовима у Северн~ј Америци 1763-67. Чувена
Је Мејсон-диксонова. граница. на 39. па.ралели, којом су раздвојили Певсилва.вију
и Мериленд . У а.меричком грађанском рату ова линија, дуга. 393 km раздва.јала

пролаза

фска истра.Живаља., пре свега трагаље

Капетан Кук

Веле (1734-1798) аутор Месечевих ~а.б;Липа. Ма.скела.јновог Наутич'/СОZ алманаха,
и Џемс Димон. nосле тешке зиме, КОЈа Је ледила. виски у ча.mи, били су награђени

Венериног

ције . На другом месту су била геогра

За пролаз из 1769. ефемериде је дао чувени француски на.учник Жозеф Луј де
Ла.гра.нж (1736-1813) .

(данашљи град Черчил- "главни град пола.рних медведа"). Чинили су је Вилија.м

Та.хити на језику

149°,3 W), које је

био је за јавност основни циљ експеди

на виски.

BetJepe 1769.
·

111,

доморода.па. (17° ,4 S;
тек открио (сл . 15).

Лепо време пак није послужило Невила. Ма.скела.јна. 14 {1732-1811) тада помо

другу је водио ва.јвећи мореплова.п

5000 фунти . Имао је мали газ, што је одлична особина за ка.ртогра.фска.

поручује да се пролаз Венере посматра

ћника. краљевског астронома Џемса. Бредлија. (наследника Халеја.), који је пролаз
1761 . године хтео да посматра. са "оближњег" острва Свете Јелене . Злобници су

Од британских посматраља пролаза

је за

истра.Живаља. .
Док је Кук бирао чла.нове посаде и

*

помиљу резултати две експедиције.

ра.чеља. Сунца. од 5. августа 1766. са са острва Њуфа.увдленд. Белешке писане за
време овог помра.чеља. послао је у Лондон где их је шта.мпало Краљевско друштво.
Астрономија. му је била ве само на.вига.пијски алат већ и велика. љубав.

матра пролаз Венере, лордови Адмиралитета. одлучили су се за Џејмса. Кука. и

Ликсов са острва Ха.мерфест, које се налази ва крајљем северу Норвешке .
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хидрогра.фског · и ка.ртографског рада ту је и љегово посматраље потпуног пом

Када је енглеска. влада на предлог Краљевског друштва прихватила да се пос

"'L

.:- t ·" ·-

Када је у пи~а.љу пролаз 1761. помени_мо и брита.нску експедицију коју су
чинили нераздвоЈНИ а.строноми Ча.рлс МеЈсон ( 1730-1787) и Џерима.ј диксон
(1733-1779) 13 . Одредиште им је био град Бенкулу на Сума.три . Али само што
су испловили, децембра 1760. напала их је француска фрега.та., па су се са 11
мртвих и 37 раљених вр~тили. у луку. Хтели су да одустану од пута, али не
и Краљевско друштво коЈе их Је слало. два месеца касније, уз пратљу ратних
бродова поново су се отиснули ка. пучини. Како није било времена за пут до Ин
донезије и како су у путу сазнали да је Бенкулу пао у француске руке одлучили
су да. пролаз посматрају из Кејпта.уна.. Имали су срећу са временом и направили
су добре белешке.

причали да је зато од

Из Куковог ка.на.дског периода чувене су љегове карте реке Св . Лоренц, које
је криi}Јом од ФранцУза, под окриљем мрака направио за седам дана. Оне су Ев
глезима. много помогле у освајаљу и тада француског Квибека.. Поред успешног

"'

вента су били острво Огљена земља ва

Слика. 15. Острво Тахuти. К1Ј1С је боравио на острву од 13. аnрила до 14.

чијем се југу налази Рт Хорн, које је

јула, а острво је обишао и 1еартирао од
26. јуна до 1. јула 1769. zодuне. При-

лановим пролазом, Нови Зеланд поред

је К1Ј1С назвао у част Краљевс1еоz дру-

лавђанин Абел Тасма.н, а помиљала. се

1СUМ ap:runeлaзu.мa чине Францус1С1Ј По-

одвојено од врха Јужве Америке Магечије је западне обале
и Нова Гвинеја..

1642. прошао Хо-

Било је то време

nада ДруШтвенu.м острвима, 1Са1Со
штва.

w:

Друштвена острва са још не-

линезuЈу.

када су били сасвим ретки бродови који су ишли јужвије од -30°.

Од људи од науке Кук је анrажовао: за бродског астронома Ча.рлса Грипа

( 1735-1771) 15 , за бродског лекара Швеђа.нина Данијела Саландера, ученика. Ка

рла Ливеа и младог бога.таша сер Џозефа. Бенкса, полетног ботаничара који је

завршио И тон и Оксфорд. Бенкс је повео са собом два цртача, једног за портрете

и пејзаже, а другог за цртаље живог света.

Краљ је даривао експедицију са

4000 фунти. Џозеф Бенкс је био још издашнији. Поред 10 000 фунти, поклонио

је различите на.учне инструменте и различите бродске потрепштиве, а о свом

13
_

трошку, поред цртача, водио је и друге помоћвике.

је Север и Југ.
14

Гриничу и зет астронома Велса. У циљу тестираља четвртог бродског хрономе

~ра.љевски а.строном, директор Гриничке опсерваторије. Године 1761 . разра

дио Је методу за одређиваље геогра.фске дужине по посматраљу Месеца. . Оснива.ч

је британског Астроно.мс1еоz wдиш1м1Са, (Astronoтical

almanac) 1766.

године.

Због великих заслуга сер

Џозеф Бенкс ће касније постати председник Краљевског друштва.
15

Ча.рлс Грин је био помоћник краљевског астронома Невила Маскелајва у

тра, који је конструисао чувени часовничар Џон Харисон, односно одређиваља ге
ографске дужине, са Маскелајвом је 1763-4. године путовао до Барбадоса. Брод

ски хронометар којим је најзад решено питаље одређиваља географске дужине је

толико био скуп да је Кукова. експедиција кренула без љега.
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Брод НМВ End_~,avour {His Majesty's Bark ~ndeavour).- Његовог величанства
са члановима експедициЈе кренуо Је 26. августа 1768. из ·
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Месије. ' Њен реп се, по Куку, протезао невероватних 42°. Интересантно је да су

Једрењан "ПокушаЈ

ову комету, танође на. повратку кући, посматрали и чланови британске канадске

Плимута.

експедиције .

У скоро је Грив био разочаран када је видео да ни сам Кук _не зна да одређује

географску дужииу брод~ помоћу Месеца. Питао се чему служи љихов рад на

HaymU'Ч'ICO.М. ал.м.анаху, К_?ЈИ излази већ. четири године.

добар ~еник.

ПОЛОЖаЈ брода.

Наравно да је Кук био

Постао је стручљан КОЈИ користећи секстант прецизно одређује

Брод с~ 13. септембра налазио на Мадери, 13. новембра у Рио де Жанеиру
да би 27. Јануара оnловили _Рт Хорн . Користећи астрономска посматраља Кук и
Грин су били први људи КОЈИ су тачно картирали Магеланов пролаз и подручје
Огљене земље . На Тахити, острво централног дела Пацифика, експедиција је
ст~.l!а 13. априла 1769. годии~ . Тог дана "Ендивер" се укотвио у заливу Матави,

КОЈИ Је Волис две године раниЈе назвао Краљева лука.

После четворомесечног прецизног
ка.ртираља. Новог Зеланда и утврђива

Поносни Тахићани су их примили пријатељски. Како су живели у каменом
добу за предмете од метала {ексери, алатиЈ могло се добити све па и морнарима
тано пожељне жене. Кано је Кук хтео да се "Ендивором" врат~ и кући, будући

ља да не припада. ·мистериозном кон

тиненту посао за Адмиралитет је_ био
завршен. Али Кук није мислио тано
узео је курс према Аустралији, Новој
Холандији кано се тада звала .
Због
олује није могао ка Тасманији, али је
зато први прошао поред источне обале

свестан да б~ ~~ крађом ексера брод распао, посади је пре искрцаваља одржао

буквицу у КОЈОЈ Је поред савета о понашаљу према домороцима, строго забранио

размену ексера и металних пре~ета за било шта друго осим за намирнице. Ипан
Је за вр~ме самог пролаза обијено бродско складиште. За нестале ексере један
морнар Је добио двадесет по туру.

Изабравши место за опсерваторију
Кук и Грин су одредили љену ширину
и дужину {из посматраља Јупитерових
сателита). да би посматраља осигу

Аустралије.

Слика 17. Сер Џоэеф Бен'/Сс са урођеницима Taxumuja.

рали од урођеника, подигнуто је утвр
ђеље Венера {сл . 16).
Ови људи, склони

крађи, угрозили су посматраље на други начин. Наиме, месец дана пред про-

С

лика 16. Тврђава Венера. данас на '~~~У
лаз однели су са собом и квадрант. Поnодсећа Рт Венера {францус'/СU Pointe
~ма~рање појаве је ипак било могуће
Venus - Поан Венис) 'ICOju се нала3U на
Јер Је квадрант враћен, мада на -рате,
северу острва Taxumu.
јер је био растављен. {сл. 17).
Посматраља су успешно обављена З . јуна. Време их је послужило . . Скице
Кука и Грипа су сличне, али се тренуци контаната знатно разликују иако су
имаш:s сличне и физички блиске телескопе .

Кук је био незадовољан, али ништа

се НИЈе могло против . црне капи . Кук и Бенкс нису писали много о пролаЗу . Од

622 Б~нксових речи исписаних на дан пролаза. нешто маље од 100 се односи на
ову поЈаву. Каже например да је _ краљу острва Тароа-у, љеговој сестри и пратљи
показао Венеру на Сунцу и да Је покушао да им објасни да. су због пролаза и

дошли на љихово острво .

Кук је пан з~<:ао: "Врло јасно смо видели атмосферу као нејасну сенку око

тела планете, КОЈа Је доста сметала. одређиваљу времена контана.та

посебно два

унутра.шља" . Ова. тамна. сенка., настала. упијаљем и делимичним п{юлазом Сун
:еве светлости кроз Венериву атмосферу чинила. је контуру Венериног диска не

Јасном . Са. цртежа. {сл . 18) види се да су Кук и Грин посматрали и ефекат црне
капи. В~нерива атмосфера. и црна кап учинили су да се љихова. времена. контаката
разликуЈу и до 43 секунде.
·
Пре одласка са Т~хитија утврђена. опсерваторија. "Венера" је порушена. . у
спомен на љу остао је назив Рт Венера .

капетану Куку

На љему се данас налази споменик

.
Испра.ћена. од вел~г броја 0~ахићана, експедиција је кренула по наредби из
отпечаћене коверте на Ј :уг .до 40 Јужне геогра.фске шириве. Почела је потрага за
Ју~ континентом, КОЈИ Је први поменуо Птолемеј. На.учници 18. века. сматрали

су да. Је велик као Евроазијски континент и да. је неопходан за равнотежу конти
не~талних мас~. Експедиција. је путовала на југ до санти леда, али континента
НИЈе било што је Кук и очекивао ..

Кано се континенту уствари није могло прићи. Кук је по упутствима кренуо

да га тражи ка. западу према Новом Зеланду. НиЈе га ни ту било . На овој де
оници чланови су посматрали Велику комету из 1769. коју је први запазио Шарл

На овом путу се "Еиди

вер" два пута насукао на аустрали
јским коралним спрудовима.
доста
оштећен стигао је у Батавију, данашњу
Џанарту, где јепоправљандесетнедеља.

Брод је поправљен али је пола посаде оболело од маларије · и дизентерије.
Седморо чланова. је . и умрло. До Кејптауна у који су упловили 14. марта. 1771,
умрла су још 23 ~лд.на посаде . Међу љима. је био и Ча.рлс Грин . И све се· ово
десило поред Кук8., који је био познат по томе што је инсистирао да на броду

Међутим, од урођеника је претила

друкчија опасност.

.

Боравећи на Новом Зеланду, Грин и
Кук су 9 . новембра 1769. посматрали
nролаз Меркура. И он им је посЛужио
за одређиваље географске · дужине.
Опловља.вајући Нови· Зеланд Кук · · је
открио Да. се састоји од · два острва.
Оно што је Тасман сматрао веЛиким
заливом био је пролаз између два ос
трва - данас се назива. Куков пролаз .

увек буде свежа вода за пиће и храна и по великој бризи за здравље · чланова

1
1

.,

1

својих посада. Бичевао је на пример морнаре који вису хтели да једу · кисели
купус. Тако је спречавао скорбут, болест везану за недостатан витамина С, која
је десетковала посадё.

Преко Халејеве Свете Јелене, преполовљена експедиција се нашла у .Лондону
јуна 1772. године. На. овом путу око света, "у западном смеру", кано је
записао Капетан Кук, а који је трајао скоро четири године, од 94 члана у отаџбину

11.

се није вратило 40 људи -или су умрли од болести или су страдали у сукобима са
домороцима и олујама, а један се бацио са палубе очајан због силне десетонедељне
воде Пацифика .
Све у свему резултати са посматраља пролаза. су примљени хладно, Јужни
континент је померен на југ, а Британска империја. је проширена на Аустралију
и Нови Зеланд.
Тано је завршена одважна. Кукова мисија коју неки пореде са васионским
путоваљима нашег доба. Само што је он путовао много дуже и није могао да
одржава везу са цивилизацијом. ·
·

Капетан Кук је још два пута ишао у истра.живаље Тихог Океана. Оба пута
је посетио свој вољени Тахити. Нажалост у трећој експедицији страдао је од
урођеника на Хавајима.
Резултати
Посматраља из 1761. су у то време оцељена. као неуспешна, али то је само
привид. Ни тачношћу резултата из 1769. Халеј не би био задовољан. Као да

је Ланај 16 са својим сумљичељима више био у праву него оптимистични Халеј.
Многи су разлози оиемогућили постизаље жељеие тачиости.
Одабирајући и
обрађујући различита посматрања. из 1761. и уиосећи поправке на. вероватне
16

Никола Луј де Ланај {1713-1762), одличан посматрач који је из својих бро

јних посматраља Марса и Венере са Рта добре наде

1751-1752. и истовремених
9'!5 за паралансу Сунца.

посматраља Лаланда са Берлинске опсерваторије добио
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изворе грешака астровоми су добили

диску, пре него што почне излазити, и пре него што се спрема да додирне руб

а)

несагласне резултате, па су паралаксе

имале вредности између

8'!3

и

6

10'!6.

i'

Оцене паралакси из посматраља
пролаза Невере 1769, који је иначе био
"повољнији у сваком погледу" од пре
8'!43 и
8'!80 што одговара разлици растојав.а
од Сунца од скоро 16 милиона кило
метара . Тако, вапример Лалавд обра
ђујући податке за пролаз Невере 1769.
године, 1770. објавио да се вредност
Сунчеве паралаксе креће од 8~55 до
тходног, кретале су се између

Сунца, опажа се као да се нека црна тачка одваја од Вевериног руба и спаја
са унутрашљим Сунчевим рубом, неколико секунди пре него што ће се спојитИ
периферија Венере са Сунчевом периферијом". За Л алаида је ефекат капи трајао
4!5, неки су "кап" видели 30", а неки нису ништа видели .
Овај оптички ефекат објаснио је 1920. године Италијан Гвидо Хорн д'Артуро
(1870-1967) комбинацијом дифракције телескопа и астигматизма ока посматра':iа .
Пролази Невере

1874.

и

1882.

Пролази Венере који су се десили 1874. и 1882. посматрани су широм света,
(сл. 19) при чему је стара метода мерев.а времена пролаза допув.ена фотогра
фисањем и директним микрометарским' мерев.има. Генерално, резул:rати су били
бољи али далеко од очекиваних јер су се тренуци контаката разликовали до 10
секунди .

што је одговарало удаљености
Сунца од 153
1 милион километара.
Коришћев.ем Гаусове методе, на

8'!63,
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Контактна посматрав.а

следеће вредности :

±

астроном Џорџ Ери),

1874. дала су
8'!76 (краљевски
8'!80 (Стон), 8'!81

посматрав.а из 1761. и 1769, која је
обрађивао од 1822-24. и поново 1835.

(Тапман) . Из америчких фотографских
посматрав.а Дејвид Пек Тод је · извео

Енке налази паралаксу од

8'!88,

а немачка хелиометарска посма
траља дала су 8'!88 ± 0'!04 (Ауверс).
Из немачких посматраља Венере
1874. и 1882. Артур Јулиус Георг
Фридрих Ауверс (1838-1915) је, после
обраде фотографских снимака и хели

која

8'!576,

одговара растојав.у Земље од Сунца од
приближно 153,4 милиона километара ..

Ова

вредност

дуго

времена

астрономске

јединице

сматрана је класичном

константом .
Међутим, гравитационе
методе Ханзена и Леверијеа, посма
трав.а Марса из 1862. и ранија одре
ђивав.а брзине светлости указивали су
на већу вредност, односно да је Сунце
ближе . Године 1869. не мав.е компе
тентни астрономи

су на основу

ометарских

алаксе за

8'!8758 ±
0'!0374.

8'!8

и

8'!9.

лаксе

Дрва кап

Највећу

..

сметв.у ..Ј<Од

за

вредност

пар

Из пролаза Венере 1874. и 1882.
Џемс Вотсон је оценио висину љене ат
мосфере на 88 km.
Енкеовој вредности · Сунчеве пара

истих

посматраља добили да се вредност па

ралаксе Сунца креће између

мереља,

1874. добио 8'!810. ± 0'!120;
0'!0620, а За 1882. 8'!8790 ±

Слика

одређивав.а

19. Венера на Сунцу 1882. То је .

један од

11

са"Чуваних снu.ма'К:а А.мери-

"Ч'К:е ~о.морс?Се оnсерваторије.

тренутака увутр~ЦП~Lих контаКата пре

дставља визу'елна појаВа н8звана "црна

ције ове Оnсерваторије су

Е'К:сnедu-

нису

ишла

трања Марса

у

п~илог

ни

поема

1877. tдневна метода), .

ни посматрав.а малих планета истом

методом

1888-9, а ни метод аберације.

држи везаном за руб Сунца, као што се

1874. и 1882.
zодuне сни.мuле npe?Co 10 000 фотоzрафc?Cux nло"Ча .

кап воде тешко одваја од чесме (сл . 5
у првом делу чланка) . Uрна кап се

су бројни томови специјалних издав.а у којима су трајно забележена посматрав.а
и в.ихова обрада .
·
·

кап" која планету код другог контакта

- 1

може видети када се једним оком пос-

матра приближавање палца и кажипр-

Слика

ста испред неког извора светлости.

176.9.

18.

C'h."1LЦe nролаза Венере

4.

јуна

а. Ку'К:а и б. Грина .

Пре него што се прсти додирну процеп ће премостити црна кап 17 . Због црне капи

П контакт се остварује касније, а III раније, па је интервал времена између в.их
краћи од стварног. Како паралакса зависи од овог интервала то Халејев метод
губи доста на тачности.

"Uрна кап" је први пут запажена

1761. године. Ево шта је о в.еној појави

записао 1770. године Лаланд: "Више искусних астронома је приметила, 1761. и
1769, да се при унутрашв.ем додиру Венере и Сунца, образује између в.их нека
врста продужене везе, која траје више секунди, а личи на неку прот.уберанцу,
неки израштај, један додатак Венерином диску. Када планета прилази Сунчевом
17

Позната је и под називом Белијева кап, по Жану Белију, бившем градоначел

нику Париза који је ту појаву први уочио, а који је страдао у Француској револу
цији . Французи за црну кап иначе кажу "ла гут ноар" (la goutte noire). Енглески
назив "блек дроп", (Ьlack drop) није оnравдано користити, што чине млади на
Народној опсерваторији, јер је наш и јасан и кратак.

И поред нових метода нису постиг

нути очекивани резултати .

У сваком

случају после ова два пролаза остали

У наше време пролази планета се не корисТе за одређиваље даљине од Сунца.
Од значаја су само за утачн.аваље орбиталних елемената ових, за Земљане ун
утрашњих, планета.

Прецесија Меркурове путаље. Планета Вулкав
Када се не би међусобно привлачиле планете би се по Њутновом закону грав
итације кретале по затвореним елиптичним путаљама. Како то није случај долази
до поремећаја Кеплеровског елиптичвог кретав.а па путан.е нису затворене, одно
сно љихове "елипсе" имају лагану прецесију у сопственим равнима - код Меркура
ова . износи 1'!4 за време једног в.еговог обиласка око Сунца. Ово помераље је .ку
мулативно и може се измерити после довољно дугог времена, ·например за једав
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Посредством Меркуро

вих пролаза Й:рбев Жан Жозеф Левер
ије

(1811-1877) 1859.

о

године открио је

помераља

перихела

Сунца) .и

прецесија је изражена код Меркура. Код Земље је например мања од 4" за сто
година. Са G, М и с· су означене гравитациона константа, · маса Сунца и брз
ина светлости . Формула каже и да прецесија постоји и када нема поремећајног
деловања друГих планета.
·

по

сматравог.
На основу 500 поуздани
јих посматрања положаја Меркура (16
одређених за време пролаза) нашао је

да се Меркуров перихел за један век
помери 565". Привлачвим деловаљем

Наши земЉаци и пролази

Слика 20. Због nрецесије МерЈСурова
аnсидна линија наnрави револуцију эа

других планета објаснио је

527" - Бенза 281", Јупи-

226 000

ера је померила перихел
тер 153" итд. Охрабрен проналаском

Познато је да је двадесеттрогодишњи Руђер Бошковић

година . Када би nостојао са.мо

Меркура (са Фравческом Гарампијем) .

"Ајнштајнов ефеЈСат" љен обилаэаЈС би
трајао 3 000 000 година.

путаље. НепознатоЈ плавети дао Је име Вулкан .

.

У том циљу је креНуо из Лондона

Али када ће се десити Вулкавов пролаз,

потрагу за Вупкавом иако су звали да се због близине Сунцу и Меркур тешко

За чудо многи су га "видели". На основу педесетак "посматраља" Леверије

израчунава орбиту Вупкава и предсказује да ће испред Сунца бити

22. марта
1877. Нажалост Сунце је тога дана било сувише чисто- Вупкавове пегице нигде

си~а Меркурqвог перихела износи 574" (скоро 10') за сто година. Поремећајвим

деЈствима других планета према Њутвовој теорији гравитације објаснио је

531"
прецесиовог кретања, али је разлика од 43" остала веразјашље~а доста дуго. За

што се за ову вредност перихел Меркурове орбите креће брже него што очекује
Њутвова кпасична мехавика?

i

l

~·)

1

. Својом ~ријом кретаља и гравитације (Општа теорија релативности, 1916)
(1879-1955). За разлику од Њутнове, где су

· Објашљ.ење Је дао Алберт Ајиштајн

материја, .простор и време независни ентитети, код Ајиштајна је материја тесно

везана за простор и време.

Примењеве ва астрономске проблеме у којима су

бр~ине вебесЈ<Их тела мапе и гравитациона поља слаба, обе теорије гравитације

даЈу ис:rоветве резул:rате. Али када се примене ва Меркур, вајбржу од свих план

ета, КОЈа се креће у Ј~Ом гравитациовом пољу блиског Сунца, Ајнштајнова реш
ава загонетву прецесИЈУ. љегове путаље. другим речима разлика од

43"

за један

век у потпуности се објашњава закривљеношћу простора-времена коју изазива
масивно Сунце.

.

. .

.

евеЈ?ИЈе Је славу управо стекао ранИЈИМ сличним али рачунским указивањем

на постоЈање травсуранске планете.

Наиме анализирајући неnравилно кретање

1781 . године откривеног Урана, откривен је у прорачунатом делу неба Нептун
1846. године .

Године 1871. Илија Милошевић (1847-1919), син Филипа МиЈiошевића, по
морца и трговца из доброте (Бока Которска) у Риму објављује расправу о про

лазу Венере Passagi di Venere sul disco solare, (Пролаз Венере npeJCo Сун-ч.евог ·дисЈСа).

Године 1873. у венецијанском Атенауму држи три предавања о вовијем развитку
астрономије . У трећем се посебно осврће на пролаз Венере који ће се десити 9.
децембра 1874. Предаваља су штампава .
·
Вероватно су ове расправе послужиле његовом брату од стрица Ивану Милош
евићу да у дубровнИку 1874. објави расправу О најсЈСорије.м nреходу Данице npeJCo
сун-ч.аног ЈСола, од 24 странице. У љој пише : "јербо важан је nојав, доUЈ/ја џ ове
године, и ниЈСо, да ја эна.м, о ље.му на нашем јеэиЈСУ не nрословu" . У расправи даје
податке о томе како ће се појава видети из Котора. Иван Милошевић је иначе био
професор, математике, наутике и астрономије на Поморској школи и Гимназији у
Котору и "велИЈ<И поборник брацке слоге и сарадље Срба и Хрвата".
Илија Милошевић се као директор опсерваторије CollegiO Romano у Риму ·
бавио и одређиваљем ефемеридсЈ<Их поправки за Меркуров пролаз 6. маја 1878.
и Веверин пролаз 6 . децембра 1882.
Интересантно је да је појаву црне капи покушао да објасни ирадијацијом, пре
дратни члан вашег друщтва Никола Северински из Беча. Његови експерименти

145).

Као што је речено, најпоузданија кпасична метода за одређивање Сунчеве пар
алаксе је везана за Венерин пролаз. Иако много чешћи пролази Меркура, ~бог

да померање перихела

л

·

Преко Белгије и Не

су описани у "Сатурну" за 19~0. годину у члаику "llpнa капља" (стр .

Квавтитати_вно о?јашљеље "аномалије" у кретању Меркура било је прва знача

Ј На потврда АЈвmтаЈнове опште теорије релативности . Његова формула говори
18

1760.

преДелима источног Бапкана, тада под турском влашћу.
·
Поменимо овде да је Р . Бошковић рођен исте 1711 . године као и посматрачи
пролаза Венере 1761. године русЈ<И научвик М. В. Ломоносов и фравЦусЈ<И ас
троном Ги Пенгре.

Никако се вије могао наћи

н~ример добио два пута маљу масу него у ,. време Леверијеа) и добио да преце

децембра

тек 24. маја 1762. Са енглеским амбасадором је кочијама кренуо за Пољску.
Са тог пута оставио је дневник пун драгоцених сведочанстава о становницима и

Није помогло ви пажљиво претраживаље околине Сунца за време

Рачуне везане за Меркурову путању обновио је 1882. амерички астроном Сај
мон Њукомб. Користећи и новиЈа посматрања Меркура, међу њима и Пролазе
Меркура, као и пролаз Венере 1874, најпре је утачвио масе планета (Меркур је

16.

мачке стигао је у Венецију. Планирао је да половином априла крене бродом са
новим млетачким послаником за Uариград. Нажалост, амбасадор је путоваље
одложио за септембар . Иако је пролаз прошао Бошковић је прихватио септем
барску понуду за пут, па се ипак нашао у несуђеном месту посматрања. Међутим
због болести остаје непланирано дуго у турској престоници . Град је напустио

види.

непостојећи Вупкав.

·

посматра из Uариграда.

када су непознати елементи љегове путаље. Зато се мноштво посматрача дало у

вије било.

посматрао пролаз

интрига везаних за љегову припадност исусовачком реду 19 , одлучио да појаву

Због пронапаска Нептуна, Леверије је у то време био невиђени ауторитет.
Зато су се многи сагласили са љеговом хипотезом. Али како видети Вупкав?
Због близине Сунцу вајлакше би га било запазити на Сунчевом диску где би се

његовог потпуног помрачења које се ускоро десило.

1735.

У вези тог проблема бавио се сферном

тригонометријом и објавио 1737. расправу, за коју добија делилову похвалу.
Године 1761. у Лондону је објављена његова расправа 0/ the next transit ој
Venus (О следеће.м nролазу Венере). О пролазу Венере држао је предаваље пред
војводом од Виндзора, будућим краљем Енглеске Џорџом IV. Бошковић је био
одређен да пролаз Венере од 6. јуна 1761. посматра из Капифорвије, али је због

. да разлику од 38" у напредоваљу перихела, изазива непозната
не птува 18 тврдио Је
планета (или груп~ малих плав~а), која кружи око Сунца унутар Меркурове

с времена на време требало да нађе.

2)

полуоса) и има елиптичвију путању (е- ексцеи'трИцитет)- због ова дВа елемента

( апсидне ливије или дуже осе његове

елиптичне путаље око

· -=-...,..,.._,_~

постоји код свих планета и да је веће ако је планета ближе Сунцу (а · - велика

веочеЈ<Иваву разлику између теоријсЈ<И

одређеног

61rGM
= с2а(1
.:.. е

•1
1

19

МонаШЈ<И ред Католичке цркве. Одликује га чврста унутрашња организација и

темељно образоваље чланова. У Европи је познат као антиреформаторска снага,
а ван ње по мисиоварству. Због великог политичког и финансијског утицаја ис

усовци (језуити) протеривани су из многих земаља. Када су показали жељу за
влашћу и у самој llркви, папа 1773. уi<Ида ред. Ред је обвовљен 1814. године .
Бројни астроиоми су припадали овом реду, иапример Шајвер, д'Отерош, Х ел ...

i·
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1

љегове мале паралаксе скоро да нису кориmћени у те сврхе .
Београдски ас~
троном Војислава Протић-Венишек је у свом магистарском раду показала да се
и посматраљем Меркурових пролаза могу добити добри резултати. На основу
фотографских посматраља врло повољних скоро централних пролаза Меркура из

~еограда

8~800

±

1970.

и

1973.

0~012 и 8~794

±

Каљови
,
ВаЬа-јаgа Chasma (40° /56°, +54° /+50°), словенска шумска старица-в~штица

·

~!013 .

Њеним заузимаљем Министарство за науку и заштиту животне средине Ср
бије одобрило је, ове 2004. године, 22 500 долара за набавку телескопа MEADE
LX 16" 20Q-GP8-SMT за посматраље пролаза Венере ове године . Овај телескоп
пречника 41,6 cm ради потпуно аутомацки после уношеља наредбе. Како користи
GPS телескоп се сам ректификује када се постави Hl/- одређену коту. Са сео
камером треба да снима и објекте слабије од
(Примљено: јуна 2004)

20.

У источној Србији је то прерушено чељаде, са к ·им с~

'

Гребеви

Dennitsa Dorsa (20~ /70°, +66° /+86°), словенска богиља зоре, код нас позната
као даница. даница Је народно име за планету Венеру у време љене јутарље и
0

дневне видљивости. ~ ~ародиим песмама је често Сунчева или Месечева сестра.

И, наравно, даница Је Једно од наших женских имена и то најлепших.
Dodola DorsaJ..268° /274°, +51° /+45°), по јужнословенској богињи кише како

величине.

пише У поменутом извору. додоле су код нас: младе девојке, које у сушно ~реме,

ТНЕ ТRANSITS

OF MERCURY AND VENUS (11)
PAST TRANSITS
А popular review of transits is presented starting from notes of Al Kendy and Kepler,
to oЬservations Ьу Gassendi, Horrocks, Halley and many otheгs, till the end of XIX
century. Particular attention was paid to transits of Venus in 1761, 1769, 1874 and 1882.
The work related to transits done Ьу scientists of SerЬian origin is discussed.
УдК

како ~е У књизи .

а код Чеха Јежинка .

збиваЈу шале у време Ускрса и назива се Баба Јега. Код Пољака је то Ј~баба

добила за Сунчеву паралаксу истим редом вредности :

обично . од Ђурђевдана до Спасовдана, певаЈући и изводећи магијске игре, по

кушаваЈу да изазову кишу.

Ишле су у поворци од једне до друге сеоске куће

тражећи подршку за своја настојаља. Биле су босе, немарно одевене и обично с~
венцем на глави .

Раввице

.

52-834

Bereghinya Pla~itia (10° /45°, +~4° /+47°), русалка, словенски дух воде. Можда

Је У вези са речЈу берекина, КОЈОМ се у вашим западним крајевима означава
распуштено женско дете.

"НАШИ" ОБЈЕКТИ НА ВЕНЕРИ

Navka Planitia* (308°/325°, 0/-18°}, водени дух, русалка у словенским ми
'!Овима. Звездица означава да објекат припада групи од првих 80 означених об

Милан Јели-чић
Народна опсерваторија, Београд

Јеката.

Код нас је то нав, демонско биће које настаје од умрлог некрштеног детета.
Наве, ':lешће бабице, желе да уморе дете и породИљу . током• првих 40 дана од

Одлуком Међународне астрономске уније детаљи рељефа на Венери носе жен
ска имена, односно презимена. • Већи кратери (обично изнад 30 km у пречнику)
означавају се презименима познатих жена, маљи чешћим, за различите народе

порођаЈа.

карактеристичним женским именима, узвишеља носе имена богиља, а равнице,

низине, кањони и остали облици рељефа имена различитих митолошких бића .
Међу првих 317 означених објеката налази се: 116 кратера, девет браздИ,
1'
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ЛИТЕРАТУРА :
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Кра тери

/vka (304°, +68,0°);

име је с.краћеница од имена Иванка, које је изведено од

мушког имена Иван .

Nana (75°, +50,0°); име је хипокористик од имена Најдана, Наталија и др .
Zlata (334°, +64,5°); име је хипокористик од имена Златана, Златимира и др.

У објашљељу пише да су то "српско-хрватска имена". У заградама су дате
координате: источна дужина и северна (
односно јужна (-) ширина.
Рецимо и то да се у поменутој кљизи назив кратера Zdravka (299°, +65°) пред
ставља као бугарско име. Има, наравно, много имена несловенског порекла (нпр.
Natalija) која користе српски и други народИ.

+),

•

Изузетак су радарским путем раније откривене области Алфа и Бета, као и Мак

свелове планине .

.

интелектуалаца.

који и у другим приликама раде на афирмацији словенске културе.

1

11

ћа, младости, љубав~, лепоте, весеља и женидбе . Име нисам нашао у nредаљима

српског народа, али Је реч уврштена због љене уnотребе од стране нововековних

на снимцима америчке станице Пионир-Венера. Осталих 237 објеката означено је
1985, према снимЦИма совјетских летеЛица Венере 15 и Венере 16.
Међу објектима налази и неколико чији су називи везани за наш народ. Ово
сам случајно констатовао, дошавши до кљиге "Планета Венера" власника Ра
јка Петронијевића, иначе члана нашег Друштва. Називе су предлагали руски

,1

ii···

Lada Terra*- Земља Ладе {310° /110°, -50° /-65°), по словенској богиљи проле

венаца, 28 планина, 32 планинска ланца, три земље, 27 кањона, осам купола, осам
линија, 16. области, 14 патера, један плато, 17 равница, 16 тесера, шест расцепа
и две групе брежуљака. Првих 80 објеката је означено 1979. и 1982, а уочени су

!
li

Ј

Земље

.
14

·

*** : 1989, Планета Венера, Наука, Москва.
Bosanac ћ:f.: 1984, Prosvjetin imenoslov, Prosvjeta, Zagreb .
Лимитријевић М . С . : 1979, Правила за додељиваље имена детаљима рељефа на
Венери, Васиона, XXVII, 1, 31.
Кулишић Ш., Петровић П. Ж. , Пантелић Н.: 1970, Српски митолошки речник
Нолит, Београд.
·
'
(Примљено јуна

2002.)

"OUR" OBJECTS ON VENUS
S~me topog;raphical names on Venus have Slav and particularly SerЬian origjn. Their
mearungs are g~ven .
·
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То је случај и са српским: народом, у чијем националном овамостикону звезда
Даница заузима . значајно место .
.
Даница се· . без икаквих додатака јавља као самостално женско име - Даница.
"То је опmтесловенски назив за јутарљу звезду у.зет за личио име . Може би·ти да
је Давица била астралиа богиља словенског па.втеона. " (Грковић, 1977; с. 241)
Оно је једно од веома старих (древних) словенских (српских) имена, које је од
увек било распростраљено ва читавом словенском (српском) етничком простору.
Од најстаријих времена представљало је једно од најфреквентвијих и најлепших
женских имена. То је и данас случај .
Дана представља љен уобичајени и иајчешћи хипокористик (име од мила),
а срећу се и облици: Даца, Даша, Даш7~:а, Даја и слично . То могу да буду
изведевице и од других, сличних имена : Дан"а, Данојла, Данијела, Данол"а итд.
Данче је демииутив од хипокористичног облика Дана.
Ово име имају и неке значајне личности у културном и јавном животу српског
народа . Међу љима је, свакако, и даница Марковић, позната српска песникиља.
Рођена је 1879. у Чачку, у учитељској породИЦИ; и сама је била учитељица . Њена
поезија је сакупљена и објављена у збирци "Тренуци и расположеља". "Песме
јој се одликују искреиошћу и личним: акцентом . Неки су је називали и сензи
тивном српском орхидејом, девојком под чијим стиховима је куцало срце. Песме
Данице Марковић су нашле своје место и у аитологијама строгих лиричара."
(Радовановић, 2001, с. 26) Умрла је у 53. години у Београду. Једна београдска
улица (на Коњарнику) носи љено име. "Звала се Даница и то је име одговарало
иечем астралиом, не само у њеним очима, него и у целом љеном бићу", сећао се
српске поетесе кљижевник 13ожидар КоЈЈачевић.
Осим као личио име, Даница се у српској антропонимији јавља и у функцији
презимена. Без икаквих суфикса она чини и званично презиме - Даница. Фами
лије са овим презименом живе у Босанској крајини: "даница, крсио име Ђурђев
дан, парохија Градива протопрезвитеријат Баљалучки и парохија Међеђа прото
презвитеријат Дубички." (Јањатовић, 1993, с. 106)
Поред тога, постоји и презиме Даничић које се јавља на читавом српском
1
етничком .простору: у Шумадији (околина Аранђеловца), Ресави (околина Сви
лајнца), ужичком крају (Ариље, Глумац, Губии до, Дрежник, Каменица), Дал
мацији (Врбник и Стрмица код Книна, Смоковић код Задра), околини Подравске
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БЕИЕР А (ЗВЕЗдА дАНИЦА) у НАРОднОМ ИМЕНОСЛОВУ
.

·

· ТрифуН Павловuћ
Астровомско друштво "Руђер Бошковић", Београд

Вевера је планета, после

м

' б ижа Сунцу

Облик јој је готово

еркура, ОаЈ С н а об$ за 225 дана.

Обрће

сфера.в, а . пречник износи 12о~~~:р~· зВ.:Мљ~в6 је да неки географски објекти
се око своЈ.е осе У ретроградв .

·

.

с пске одн

словенске називе:

(кратерИ, каљони, ... ) нна и.еВОЈ површињи:ј:Ј~др~дИЛ~ Међународна астроиом-

Здравка, Злата, Ивка,

аталиЈа и др.

ска унија, која је једИна иадлежва за прописив~е н

азива

. Дави а"

Назив јој је

Срби Венеру у свом народном Говору називаЈУ "звезда . З~ри.'ача" када се
Јављају се и други народни називи. "
,
изведен од именице да.в .
В
" ада је источно од љега. Народ је зове и
нађе западно од Сунца ·и t' . ечерљача \, к(преходн) преко неба са једне страве на
"Преодница" (ПреходИЦаЈ јер "преодИ
.
другу.
С
~ Вене а се понекад може видети и на самом Суиу свом кретаљу око ун(~ '.
loo4) и десило после пуне 122 годИНе чекаља
чевом дИску. То се недавно
· Јуна
'.
6 ·
2012 а потом тек
(од 1882. г). Њеви следећи преласци десиће се, наЈпре · Јуна
,
а широм света од давнина су везана многа
11. децембра 2117. године .
За ову пла.вету, код мвог~х варо~

вероваља и предаља, ?бичаји, магијске

и к лтне

~е и слично.

"Још у нај-

~ове :ваља прва међу небеским ле

старије времll Венера Је била з:':~а ::~хкраљiЈе жив~тна радост У !lролећној
потицама. . .

од љеним знамељ
. финиранијем и најдуховитиЈеМ естет
светковини опијенос;и осећања и у наЈра ости и миловаља, доброте, · ужИваља
ском ужитку. _Њено Је царство, царство ~ежнрца што се назива срећом. " (Chevalier и
и лепоте. То је царство оне смирености

Cheerbraпt, 1989, с. 742)

И у српском народу за љу су везане

многе легенде обичаји народне умотвори-

а а в ~мена о~да када српска пле-

ве и друго. "Беиер!-' беше п~:н:с~а.::: Ь~~::И~а ...рСрби ~акође знају за ,'!3еиеру
мена ~вљаху у заједници

и воле Је. У љиховим песмама, радо

се истИче лепота ове "познате звезде ' па се
сто · и

·едној сватовској песми. Зато

она сматра, за најлепшу међу звездам.а, =~везiа )Ј~ица" па и девојке називају .
Србљи за лепу же:у(Ју: 't~g;1и ~~ 117 ) Штавише, ова 'је у пр~хришћа.вском

Слативе и Славонске Пожеге, око Сарајева (Мокро) и Баља Луке (Ребровац,
Шаринци, Лепевица) итд. Оно највероватније представља матроним, презиме
створено по имену женског претка (Лавице). Настало је по узору на презимена:
Мартић, Софијанић, Катић и др . Али, постоји и могућност да презиме Даничић

звездом Давицом. ·

а.вкови •
' посебно божанство. "Пошто Је позната од .
периоду код Срба представ~албаил~ посебно божанство, о љој се често говори у .
незапамћених старина, када Је
.
.

није изведено од женског имена Давица, већ дИректно и непосредно од имена

звезде данице. Такође је могуће да је у неким случајевима настало по Да.вици
као женском имену, а у неким по Даници као називу планете. Како год. било, у
његовој основи налази се (непосредно или посредно) име звезде Данице.
.
Назив Даница носили су и први српски књижевии часописи . Један од љих

митолоmким песмама:

Две се звезде no небу 7~:араше,
Преодница и звезда Даница,
Преодница Да?'uци zовори:

"Ој, Данице, зедна сnавачице,

уређивао је Вук Караџић .
Излазио је у Џечу 1826-1828. и 1834. Други је
излазио у Новом Саду, у периоду 1860- 1872. Издавач и уредник био је Ђорђе
Поповић-даничић (познатији као Ђура даничић), због чега је и добио надимак
Даничар . Рођен је 1825. у Новом Саду. Био је велики поштовалац Вука Кара.џића

ти nреспава од вечер до света,

Ја nрежодu.м исто" од заnада,
20)
Од заnада na до сунца јар7~:а. " (Ја.вковић, 1951, с. 117, 1
.
·
еђуј· е коЈ' е Ј. е доба иоћи и хоће ли скоро да
Осим тога народ по овОЈ звезди одр
)
· аци при спремаљу за
·'
равиали" ( оријеитисали и косовски ЈУН
И
сване. n о љоЈ су се "б .
П .zlа.вици се равнају Мусић Стеван, Сељании ван,
)
полазак у Косовски ОЈ. " о
23

и љеговог дела и један је од најзиачајнијих радника на проучаваљу српског језика.
Своје породИЧНо презиме Поповић заменио је презименом Даничић. Учинио је то

1847. на свом првом научвом раду: "Рат за српски језик и правопис", којим: је
допривео брзој победи Вукових идеја. Поред поменутог рада главна су му дела:

па и Змај од Јастрепца.~ (Јанковић, 1 ~~~ј ~ н~роду није умаљен. Напротив! Сам
И сапримаљем хриш анствањеи зи

·е са и.ом·

Ја Исус

"Мала српска граматика", "Српска синтакса", "Облици српског језика" и др.
Био је први секретар ЈАЗУ у Загребу, затим библиотекар Народне библиотеке
у 13еограду, секретар Друштва српске словесиости, професор Велике школе у
Београду и поново секретар ЈАЗУ у Загребу, где је и умро 1882.
Име Даница јавља се и код осталих словенских народа. Посебно је често
код православних Бугара, који за њега употребљавају исте надимке као и Срби.
Постоји и код католичких и протестантских Словена, али је веома ретко. Код
Словенаца и Хрвата оно је данас скоро у потпуности иmчезло. Међутим, на љега
сећају примки (презимена) Даничич (код Словенаца) и Даничић (код Хрвата).

послах анђела

спаситељ, Исус Христос, себе идентиф~)Ј сам Кор~и ·~ роД Д~идов, и сјајна
свога да вам ово посведочи у . црквама.
а
. 16) Она Ј' е
' д
" (* * * 1971 Откровеље Јованово, 22. глава, стих
звезда

аница.
•
•ћ
б
· а
заступљена и У српским: божи вим: 0 ичаЈИМ ·

"

Пред сва.вуће на Бадљи дан,

.

с·а·на Даница на

домаћин _је из~азио предћr,Ук:Л~~ Уll~~~в~~:Ђ·а:~~ћ:' f9~8, с.

103)

истоо~:МЈ~иmћ~:т:~~Ве~ера је, ПОД 'разним именима, заступљена и у другим

релз.;::а.iха.вица се јавља и као оиомастички појам у им:еиословуо раз=и~=~

Хрватско презиме даничвћ јавља се у местима у околини Дубровника: Ошље,

По љој су настала многа лична имена и презимена, лични и пор дИ

Метохија, Чепикуће, Замаслива и др.

у националним а.втропонимијама широм света.

t\i

!
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еће и код других Словена - Словак~ и Чеха.
Осим Јужвих, име Даница се срД
"'"а у савременом словачком Језику, . за
Ови за Љега користе имЈ од мила (Зан:ич".а) што се истовремено· јавља и као
звезду Даницу се каже . орљич"а з~ љич"а' носИо је и први слова~ ~ижевни

УЛК

И АСТРОНОМИЈА ГОВОРИ СРПСIСИ

словачко презиме- Зоруи"'еђ"а. Наз~ ·е !озеф Подхрадски, а први бЈ?ОЈ .Је изашао
часопис за омладину.

Р

ивао г

Ј

Божидар Д. Јовановић
Пољопривредни факултет, департман за уређење вода, Нови Сад

је и словачки часопис КОЈИ Је из.цазио

1864. у · Новом Саду. Исти УВив имаоави се и данас штампа часопис са овим
1908-1914. у Будимпешти.
Р.~-:со~ 1920. године.
.

називом, а излази (са прекиди~а) Ј

т опонимији несловенских народа, али

Венера (звезда Даница) су.Ј:::~%маЈе;ику звезда даниЦа је Морzенштерн

Сви смо сведоци "поплаве" нових израза и кованица који у својој основи
садрже непреведеве стране речи . У току читања често ве можемо да се снађемо,
а ни да схватимо шта је писац хтео да каже . Осим, ако знамо енглески, фрав
цуски, немачки, ... Онда вам, знајући потребну страну реч, сине пред очима шта
то значи . Ја ћу се овом приликом задржати само на оним изразима везаним за
астрономију и њој блиске области.

1
\

\

..

само у форми презимена .

.
., (морген _ Ј·утро штерн - звезда) .
· утарња звезда
'
· т ·
(Morgenstem ) ' што зна:чи ,Ј
И као немачко презИме - Морzенштерн.
о Је,
Ова реч (сложеница) . Јавља се
К стијана Моргенштерна, рођеног 1871 . У
нпр . презиме немачког књижевника . ри .
потом филозофију и књижевност.

Почећемо са тим што је ових дана "у моди" .
НАСА је привремено прекинула програм Шатл. Када бисмо, у овом случају,

Минхену. Студирао је права_ иа:~~=~ј:Ј%~б:љним ·лиризмом, а касније је пис~

применили нашу реч Шетко, одмах би нам било јасно да је у питању справа
која више пута иде овамо и онамо. "Орбt~тер кружи око Марса" било би нам
много разумљивије када би писало : "Облетелица кружи око Марса". "Бајфлај
је био у близини Сатурна" нам понешто говори, али : "Пролетелица је била у
близини Сатурна." вам сликовито говори да је тај уређај пролетео поред Сатурна
и nродужио · пут даље у Пространство. "Слетелица се спустила на Марс" нам
више казује од : "Лендер се спустио на Марс". Одмах нам је јасно да ће се на
њему и задржати. "Каnсула је полетела са Земље" нам је помало магловита из
јава, док "Чаура је полетела са Земље" нам скреће пажњу на то и да је шуnља
и да у њој, можда, постоји неки научни садржај. "Орбитална станица очекује
нове становнике" нам тачно казује шта ће да се деси у будућности, али нам није
потпуно очигледно где се станица налази.
Зато "Путав.ска стаиица очекује

Своје књижевно стваралаштво з
Његова најпознатија дела су: .,Ја и ~вет '
кабаретске ~кстове и ?,-Форизмеу
· е 1914 . у Марану. У енглеском Језику

0
"Једно -?ето ' "Ја и ти и ~Р ·
м:З~е
.ко ' е се јавља у англосаксонском свету.
Венера Је Винес ( Venus). То ЈеБи пр . 'сi.л Аустралији. Пр~зимена Морrен-

Распростра.њено Је у ВеликоЈ

. ритан~ЈИ,
'
.
штерн и Вивес често користе и ЈевреЈИ.
имана у исламском свету постоЈИ
Венера је присутна и у имен~словув:Zт~и по ~азиву ове планете .
.
"
више различитих антропонима КОЈИ _су
а апском језику, је "звезда Даница .

Основно звачење мушког имена Тб~i):' ум ;обу који је као војсковођа арапске

"Тарик је било име Берберин)'2оgоg ~ ;о из Африке У Шпанију и на ушћу реке
· војске 711 . године прешао са
у
' ни ' во'ску краља Родриrа. После

Барбате (сада се зове Саладо) потукао . б~Јго~во dелу Шпанију. За три месеца
тога Арапи су без већег от_пора брзо заузел

Тарик је уништио читаво.Једно краљевст~о .

1

1

нове становвщrе" даје тачан податак о томе да она обилази око Земље (или око
неке планете- дај Боже!). Зато је, уоnште, боље говорити о путав.и него о ор
бити. "Лансер преноси користан терет у Пространство" је мање разговетно од
"Пространствено возило преноси ... ". даље имамо "Сонда је пространствена

Огромна стева близу које се Тарик
егово име добивши назив Габалу

искрцао са својом војском, ~~e(S~~ilc,~~ Je1g?. 7 , с. 50 5) Исто (слично) звачење
Тарик, данашњи Гибралта~ .
~ ' език такође означава Венеру, звезду
има и женско име Зухра, које у арапско еЈ за lенеру. То је сложеница ~оју ч~е

1

·:

машина која је вамењена за аутоматско, без посаде, проучавање небеских тела",
што је мање речито од: "Оrледвица је пространствена машина која је ... " и нед
восмислено одређује о чему је реч. Уређај, ровер, који се самостално креће по

Да.ницу. Танјuлдuз предст~ља турско-~
- звезда. Према томе, Т~ЈИЛдиэ Је
две турске . речи: т_ан - праскозорје и Ј ·у=ословенског порекла јављају се само
"Звезда праскозорје.". Код муслимана Ј
.
.
.
облици Тарик и Зухра.

некој планети може да се назове, на пример, Марсова крстарица, а можда и
Марсова луталица. Све .мисије, са и без посаде, могу јеДном речју да се назову

по називу Венере (звезде Данице), доказују

послаиства.

Многобројни антроповими н~стал~
велики значај који народ придаЈе овоЈ плавети.
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Са овим смо покушали да помогнемо да се нестручњаци снађу у оном што се
ових дана може срести у извештајима о новостима дана. Можда. ће неко рећи:
"Како сада да то уводимо?" Присетимо се да је и са именицом летелица било
повуци-потегни, али се одомаћиЈtа .
Као што је то уобичајено код нас, да нам је увек лепше туђе него наше, тако

.
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(Примљено јуна 2004.) .
IN POPULAR ANTROPONIМY
VENUS (STAR ~ANICA)
nd bri htness of the planet Venus, accepted
Many nations, charmed Wlth the
in '\ьeir antroponimy. lts popular name
its nате as а personal first nате or ~~ У е in many Slav nations. Moslems аЈ;ю ~ave
Danica is ассер~( as la)femdalez:ilirso(fe:aFe). Germans and Anglosaxons use tbl5 name
this nате: Tarik та е an
ro
only as а family name: Morgenstem and Venus.
. .

Радовановић Б..

rea1ty:ame
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је и наш израз Васиона, како се . и зове овај часопис, "увезени" Све.мuр скоро
свугде успео да истисне! Међутим, и у званичном "Правопису" стоји да је онај
први погоднији. Преводиоци веома често, не познајући свој матерњи језик, страну
реч Space преводе као Све.мир. Ми имамо заборављену реч Пространство, која
потпуно одговара, у смислу, тој страној .
Можда .је мало дуже писати прос
траиствени, али нам је разумљивије и не загађујемо свој језик!
Када смо се већ латили српских израза сетићемо се неких који су неоправ
дано заборављени (појављивали су се у нашим старим уџбевицима) . Тако , ас
троно.м може да се каже и звез.цар. Можда није довољно учено, али је наше.
Код инструмената шестак може да замени се1естант , а осмак o1Cmaнm. Можда
је мало рогобатно да се вели довлак уместо телес"оn и да полутарвик замени
е~еваторијални телес"оn или е~еваторијал . У то1еу ноћи је обноћ, а слично је и

обдан у то"'У дана. Обдавица се већ одавно одомаћила, па би, можда, могла и
обноћвица?
Ла. видимо како стоји са другим појмовима. Глобус је раније био зем.љовид,

лоnтин одсеча1е је био труло. Дuс7е је био котур, антunод се звао подвожник ,
zeozpaфc"a дужина подвевица. Пол је био обртаљ или стожер, верти!Сала беше
падва ливија, зенит надтеменик, надир подвоЖВИIС (можда. су добре и темена
тачка и подвожна тачка, да се не би погрешно мислило, код овог последљег, да

је то антиnод). Старински звучи и доrле.цати, у смислу достићи поrледом. Од
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овог глагола је настала и именица дorлe.Di,

Ј видокруr а за линију хоризонта

ко. а се у последље време претворила

r

У сваком случају је 1\рајње време да се и код нас, као што су то већ одавно

сврху изабере Комисија која би то урадила и водила даљу бригу о овоме, зар не?

сукце су називали засувчићи, а nара.месеЙа пример за ефемериде је коришће~а
Да прегледамо и неке основне поЈмове~ б де осно~ак . За уzловн.у. даљин.у Је
реч rодиmљица. Елемент би могаои:ин. у ко. а није ништа .ужасно, писало се
употребљавана реч далечива. За '/СР н~ ш~ се одомаћило - за?Сривљекост,
свијаље. да на ово одмах надовеже~~ ~о.ма~~: који треба да замен.е наш лепи
што јесте страшно! Ту су и nо.мераЈ б час~м)' Верти~~:ал на пример, био

ASTRONOMY SPEAKS SERВIAN ТОО
Overview of some Serblaп terms which could suЬstitute existing Љreign, mostly English, Greek, Latin and terms in existing Serblan astroпomical terminology is given.
УЛК 520/527

је темени круr (можда би ило тачниЈе аља одн к yr скретаља - никако

XVII МЕЋУНАРОДНА IЮНФЕРЕНЦИЈА О ОБЛИЦИМА

учинили математичари, састави "Речник израза 11з астрономије" и да се у ту
(Примљено фебруара 2004.)

израз помераЉе (ка црвено~ или ка љ~ итемени .полукруr).' За демин.ацију

је навођена реч. скретаље (па и лук:~: тог 'ста~г п~авописа!), а за ре~~:mас

СПЕКТРАЛНИХ ЛИНИЈА

~~:ружкица, што Је РОI?батни ос~атак :ана пЈ'авача, при чему се за чвор говорило

Милан С. Дu.митријевић

цекзuју успон. Ликиза чворова ~е наз
ли n ема датумима, дуrодвевица или
да је то укрсвица. Солстицизу.ми су би ' Р ала надвиmев.е (мислило се на
кратЈСОдвевица. Кулминација се српски н~:о имали поiСЈiапаље (за почетак)
горљу) и подвиmев.е (дои.а). За о~~:ултацизу аље и откриваље · Исти изрази су

1

1

и ОТIСЈiапаље (за крај), или још боље, п~кfЈ~у биле заборављен~ ии ~~:окјук~~:Ција,
кориш~ени и код Јупитерови;х: пратил~~востОјаље. Прецесија равнодн~вичких
као соЈедив.ев.е, и оnоэuциза, као пр

х тачака Чак је и кутациза имала

тачака је назваиа пре,цв.ачев.Вравиоднев~~чика ил~ е~~:вација вре.мен.а је пот
1

LII 2004, 3 · - - - - - - - - - - - - - - - - - - 129

у двоzлеi!?!? За хоризонт се говорил~к-:~:а~ија .магкет~е име спомин.ал~ као
доrледви круr. Спомени.мо да се
За атмосферу се казивало да Је то
наrибаље, док је дtщресиза .бирll r:и.адина.ој су. такође имале наше називе: nара
парокруr или ваздухокружЈе . . ОЈаве у и. заМ:есец док је хало био гумно .

:~

ВАСИОНА

свој; ваш назив

- посртаље. рем~ј:~ачев.е. Ротација је билt;- обртаље, а
пуно правилно названа временсЈСО и
оже да се уПотреби ни у Једном од ова

револуција обилажев.е, док о?Сретаае не мћ

б т

Тјери Ланц, који је на пар радова коаутор писца ових редова, са називом Не ЛТР
(локална термодииамичка равнотежа) .модели звездан.их атмосфера.
·
Поред 40 предаваља која су се осим астрофизике односила и на ширеље атом
ских и молекулариих спектралних линија услед судара са неутралним атомима
и Штарковог ефекта, пренос зрачеља, вепрозрачвост плазме, ласере и фузију,
приказано је и 76 постера, од којих су осам били у астрофизичкој секцији.
Међу љима су и ваши постери: Утицај судара са каеле~~:трисанu.м честица.ма у
звездан.u.м атмосфера.ма ка сnе~~:тралке линије четири nута наелектрисаког јон.а

кретвица. За .матичку nлаке.;:;у, око сКОЈ:~в~ доља!:е, док· ]е светла браЗда

је то поrлавица. долиВ ва д ~с~~тЈ'ли ватрена лопта, .метеоl! падалица, . а
на љему била уронак.

оли с а Ко.ма на комети је била завоЈ. .
.метеорит
оrв.аии~ или озвездив . За сiа.К..ост
Сукчева ~~:орока Је називана венац.
~ ~·' одн. сјај, имамо блесак, одн.
·

"

·

ласица _ називају их гала~~:сије, али

.

Код "небеских острва дана~ посТОЈИ н~и у Вујаклијином · Речнику стравих
је придев гала~~:тич!СU. Можда Је и: ~това страни 164. је Млечни пут Галак
речи и израза добар предлоr;.
'би све остале биле rалактИЈСе и од и.их
сија, којој одговара rалаксИЈСIСИ, док 0
а СВЕМИР није српска реч! Пого
би проистекла rал~ЧЈСИ. Поновимо ~~ ;ашу ВА СИОНУ. Потврду за ово
тово ве треба да Је користимо када иВеограду више од 50 година, излази наш

..

мишљеље иалазим"о У чиљеници да Утампа Чо~јек и Свемир" .
часопис "Васиона , а У Загребу се ш
~ Обје~~:ат је можда

творевива. МаНаведимо још нека запажаља опште. в рс ~лесност систем може да се назове
терија може да буде ~еmтество, .маса Ј:= светлонаУка, хронологија се звала и

и
редостав, оnтика Је ~ ~идонаука,
времесловије, хар.мокиза Је сигурно и

соrл

асИ.)·е , а и саrласност, а хаос можемо

да назовемо и непореДВЈС.

***
народ из међународних
Превође~ на свој језик, ва.неки на~~~~~:~:ује
То тај
су одавно
закључили наши

токова, али Је за популаризациЈу науке

иљ

Академије наука, сваке го-

северни с.уседи, Мађар~ •. па се код ~=.; ~а ~;ан~х језика преведени на њихо~
диве издаЈе књи~а У КОЈО~ су но~и :ан Правопис! Са друге стране се на оваЈ
матерљи. у . ТОЈ књизи Је и о ав богат и свестран речник, који може да се
начин показуЈе да и наш народ им~во ово доба неприхватаља нас међу кул
прилагоди садашљици, што Је, пого
о'уКамо лепе среће да на вашим улицама

турне и напредне народе, итекако важи .

с

Овако како сада стоји ствар, без

видимо ваше називе, разумљ~ве за ~=ез::М~ шта к~ продаје и чиме се ко бави!
познаваи.а неколико. стр~их Језика"
. баш сасвим вачисто са зиачеи.ем, пого
(Бојим
се
да
ви
оваЈ
ко
Је
~ио
"кум
НИЈе
како.. Ј. е то написано и утврдимо да такав
тово ако се удубимо у то KOJJD:f слов~ма и
назив не постоји ви У једном Језику.)

У Паризу, у Институту "Анри Поенкаре" у близини Сорбоне одржанаје од 21.
Коктел добродошлице приређен је у старом здаљу Париске опсерваторије, чијим
су лепотама учесници имали прилике да се диве.
На овој, за спектроскопију астрофиэичке плазме веоме. зиачајној конференцији
били су присутни Лука Ч. Поповић, драгана Илић и аутор овог текста, који је
такође члан Међународног организационог комитета. Лука Ч. Поповић је био поз
ван да одржи једно од диа уводна предаваља за астрофизичку секцију са насловом:
Физuч~еа и 1\:UНематич~~:а својства у централн.u.м деловима .а~~:тивн.их гала~есија: од
до 25. јуна 2004, 17. међународна конференцији о облицима спектралвих линија.

yc~~:ux до широ~~:uх е.мисион.uх линија у коме је изнео резултате својих истраживања
у овој области и приказао садашље стаи.е у и.ој. друго предаваи.е одржао је

два случаја. За обртај је, мо~~· боље ре ;;а~Ца али је погоднија била поПланета је буквално прево•.l"на речЈ;r
к жи~и п атиоци говорило се да

сјај.

Астроиомска опсерваторија, Београд

сuлицију.ма (Н. Миловановић, Н . Бен Несиб, М. С. димитријевић); Значај судара

·ј

са каеле~~:трисанu.м -честица.ма ка обли~~:е сnе~~:тралн.uх линија у ултраљубичас

тој области: Cd II/ (Н. Миловавовић, М . С. димитријевић, Л. Ч. Поповић,

З. Симић); Ко.мnле~~:сна стру~~:тура Mg I/ 2795.529, 2802,698 А области ~еод 64
Ве звезде (Е. Лираци, Е. данезис, Л. Ч. Поповић, М. С. димитријевић, Д.
Николаидис, А. Суликиас, А. Антониу, М. Статопулу); Ко.мnле~~:ска cтp1JII:m1JPa
Si IV 1999.79, Ц02, 79 А области ~~:од 57 Ве звезда (Е. Лираци, Е. данезис, Л.
Ч. Поповић, М. С. димитријевић, Л. Николаидис, А. Суликиас, А . Антониу,
М. Статопулу); Ко.мnле~~:сн.и облици емисион.uх линија MrK 817: Кинемати~~:а ши

ро~~:олин.ијс~~:е и ус~~:олинијс~~:е области (Л. Илић, Е. Вон, Л. Ч. Поповић). Овај
последљи добио је награду као најлепши тога дана у конкуренцији од 30 постера.

Награду је примила Драгана Илић чије су речи у знак захвалности награђене

великим аплаузом присутних. У секцији посвећеној спектрима ниско темпер
атурских плазми аутор је приказао и постере: Се.ми~~:Ласичн.и и .модuфи~~:оваки
семие.мnиријс~СU nрорачук сnе~~:тралн.uх лин.ија јон.а 1ruсеони~еа (В. Махмуди, Н. Бен

Несиб, С. Сахал-Брешо, М. С. димитријевић)' и Штар~~:ово ширеае сnе~~:тралнuх

лин.ија- о фран.цус~~:о-срnс~~:ој сарадљи (М. С. димитријевић, С. Сахал-Брешо).

У оквиру конференције одржан је и симпозијум посвећеи успомени ва Анрија
ван Регемортера, једног од организатора nрве конференције на Опсерваторији
у Медону. У неэаборавној успомени, учесиицима ће остати и излет бродом по

Севи, као и концерт и банкет у дому Латинске Америке, смештеном у историјским
Научни коцитет коме је као члан присуствовао аутор, одлучио је да следећа

палатама "Варенгвил" и "Гурне".

конференција
буде у универзитетском градићу Обурн (Auburn) код Атланте у .
Америци, јуна 2006.
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ПОСМАТРАЧКИ ПРИЛОЗИ
УЛК 52-14/52-З2З/52-ЗЗ2

. дАЉИНА

И ВЕЛИЧИНА СУНЦА ОДРЕЋЕНИ ИЗ МЕРКУРОВОГ
ПРОЛАЗА

7.

МАЈА

2003.

Але1есандар То.мић
Народна опсерваторија, Београд

~1

aleksandartomic@hotmail.com
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Комбиновањем података добијених посматрањем помрачења Сунца и помраче
ља Месеца Аристарх (З. в.п.н.е) је смислио начин да одреди величину и даљину
Сунца (нпр. Мила.иковић 1979, Лимитријевић и Томић 2002). Поред односа
који следе из сличних троуглова · на схеми помрачења Месеца потребно је иЗме
рити угаоно растојање (елонгацију) Месеца од Сунца у тренутку када је Месец у
четврти (Слика 1). Изражено савременим терминима, важи однос :

Ds

'[

Слика 2. Мер...,,.,

/В
·
З
'"1/Уов
енерин nролаз no
на е.мљu .. Из ра3.11и7Се zеоzрафс7Сщ шuр~-:::т:р:н истовремено из два удаљена .места
стоЈања Мер"1ЈРа/Венере, .може се одре=е~е ра3.11и7ее хелиоцентри-чнuх раИзражено у јединицама п

= DмfcosЛ,

кура износи :

који из претходно одређене даљине Месеца (Dм) пружа могућност одређиваља
даљине Сунца (Ds). Због великих угаоних пречника Сунца и Месеца (око пола
степена) елонгација Л, блиска по вредности 90 степени, се и данас не може лако
измерити довољно тачно. То је разлог због којег је Аристарх добио знатно мању

аљина и вели-чина Сунца

ривидног пречника Сунца, централно растојање Мер-

d=· .,j(xм-xs)2+(yм-ys)2/(x2-x)
одатле се налази однос
:
1

вредност за даљиву Сунца, јер и мапа грешка у мерељу елонгац:о.,: ., уноси велику
грешку у даљину. Ипак, величиву Сунца он је добио довољно :rачно и извео
закључак да је Сунце центар планетарног система .

где су

је:

dА d
' в

вр

(1)

·

AsBs/CsDs = dA - dв
.
'

едности добијене у Београду и Сондерборгу респективно.

(2)
Такође

CsDs =2Rs
АВ = Rzcos(rpв _ IPA).

у

(З)

f:!.РЗАаВ сличне троуглове f:!.PAsBs,
важи однос :

АВ/ АР= BsAs/ BsP.

(4)

за ~днос средљих растојаља од Сунца

К

еркур и Земљу први је одредио

с ~перник У 16. в. Из путаља које опиУЈУ кретаља планета по елипсама

Слика

1.

да:ум посматраља 7. мај 2003

У Аристархово.м nocтyn"1J одређuвања даљине Сунца и

Лакај и Лапанд

(1750:

г) користе тригонометријску методу за одређиваље

даљина тела у Сунчевом систему, из истовремених . мереља са два међусобно
удаљена места. Тада су познати дужина базе и два угла троугла. Бошковић

ьада.
и (Ј:,uб.н~;Јб:;: ieo~::::::::oи:с:ле:-.
. во Је ~р л.ижно доња грани а

г) развија Хапејеву идеју да се истим поступком одреди даљина Сунца из
Венериног пролаза 1761. г. преко диска Сунца (Слика 2).
Овде је поступак примељен на Меркуров пролаз, који је чешћа појава, а

(1760.

Јања 'СОЈа даЈе задовољавајЈЈћу ~а~~~~- .
за телес'Соnе отвора до

200mm
Угао под којим се види Сунце:

мереље тачније . На Слици З виде се путаље које је преко Сунчевог диска прешао

Меркур 7. маја 200З .
г, посматран из Београда (географска ширина rрв
44~8ЗЗЗ) и из Сондерборга (rps
54~927З) у Данској (Moeller и др. 200З) .

=

=

бs

У тренутку када је централно растојање Меркура најмаље, тога дана у 07"52m

светског времена, на снимцима су измерене координате (х, у) тачака

1, 2,

З, М. ·

Координате центра Сунца су:

xs

= (x:l + Xt)/2,

г ' за

~;~о се тачније вредности, ~р~::
..fРедњег
растојаља Земља
~л=~о~;?.боz .мале базе на Зе.мљи ра3.11и7еа с унц~u :

Месеца nотребно је што та-чније uэ.мерити елонzацију Месеца у -четврти

!IS =Уз - (x:l - xt)/2.

ј
L

= 2Rsfrz,

BsP . = rм =О t 449 и,
А ·

ВР = rz

= 1,0085д:

(5)

(6)
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SOLAR DISTANCE AND DIAMETER DETERМINED ВУ MERCURY
TRANSIT ON МАУ 7, 2003
Simple geometrical (slightly modified classical) method for determination of Solar
diameter and Solar distance from data on the Mercury transit on Мау 7th, 2003 is given.
The snapshots with Mercury-Sun minimal central distance are used, oЬtained in Belgr.ade
('Рв= 44,8333°) and Sonderborg (!ps = 54, 9273°). The correction of Earth and Mercury
relative distance to the Sun caused Ьу elliptic orblts is made. OЬtained values are: 2Rs =
1, 4 х 106 km, А = 150,73 х 106 km, what is very good because this work was made for
educational purposes.

·с 2003) а 7 маја 2003. износио је 1902"

може се одредити ва више иа':lина (To2rm06 ,265" i9o2j206 265 rad = 1/108,448 rad.
б

или, с о зиром и

а то да радиЈаи има

'
(2)-(5) добија Суичев nречиик:
'
)
2Rs = Rz[cos(!pв- 'PA)/(dA- dв)]rм/(rz- rм .

Даље се из формула

'

I.

Када се израчуна ова величина, средље Р

(7)

.1

(6)

.

астојаље Земља-Сунце добиЈа се из

w

~

1

1

1

УЛК

52-13/52-14/523.683

ПОСМАТРАЉА МЕТЕОРСКОГ ПЉУСКА ИЗ РОЈА
КВАНДРАНТИдА И ОТКРИЋЕ МЕТЕОРА ИЗ НЕПОЗНАТОГ РОЈА
У ЗМАЈУ

Иван Врјухаков, Але~есеј Гаик, Ро.мак Грабовс".,и, Захар Лаnитс!СU, Ти.мур Раду7е
Средља школа бр. З, Маријина Горка, Белорусија
.
Аматерска астрономска група "Бетелгез" , Републички центар за техничку креа
тивност ученика, Макаиовак 12, 220023 Мииск, Белорусија

1;

e-mail: betelgeize..astro@mail.ru
Ово је још једак nо~САок "Ва·сиоки" астронома а.матера Ивана С. Брјухакова
из Минс~еа, ~eoza са.м уnознао на Лет1Ьој ш~еоли за .младе астрономе 2003. у Одеси.
На .моју .молбу nослао ка.м је овај "Ч.IIака~е, ~еоји је ~еао и "Ч.IIака~е из nретходног броја
"Васиоке" наnисан не са.мо са циљем да се нашим -чшmiоцu.ма nредставе резул
тати nос.матра-ч~еог рада астронома а.матера из Белорусије неw и да nослужи
~еао инсnирација за стварала-ч~еи nос.матра-ч!СU рад Ц nозив за сарад7Ьу.

чко истовремени 07:52 и 07:51:42.снu.мци Су
Слика 4. (лево) и 5. (десн{lе~:)а~~окдерборгу (десно) у време кај.ма'IЬег цектрtv
кца качи111еки 11 Београду лког pacmoja111a Mep7CtJPa . .
(1)· d =
·

обијеио Је по формули

·

А

у БеоСграду5д)· d =О 375496. Ако је Земљин
н а сиимку (Слика 4) иачиљеиом
борга( лика
·в
'
у
0,374750,· а са снимка из сондер
аза.ца (5), (7), (8), за пречник и ср~дљ
радијус: Rz == 6371 km, применом обр 06 k
А == 150 73 . 106 km. То Је, с
даљину Сунца добија се: 2Rs == ~а· Јд 0,5%' и једиост~иу процедУРУ, сасвим
обзиром ва релативна одстуnаља м
задовољавајуће.

ЛИТЕРАТУРА:
.
ћ М

.
разред гимназије, Завод
2002, АстрономиЈа за 4 .
ДимитриЈеви
.,
ва Београд
етака
за уџбеиике и - наставна сред~т •
~ ва"".. _ од љених првих nоч
.
1979
ИсториЈа а«трономс
Ј·м
Милаикови ћ
··
'
в
ад
Ћ
о 1727. године, Науч~а кљига, еогр . d М. Flytkjaer R.: Mercury
ans•·t М ~ler М Shirmohammad• F., Busch Agergaar в~) ·
оеМ о7' 2003 Sonderborg OЬservatory, (Интер
_:снимак Меркуровог пролаза
ау
'
'
ћ д
2003 прив саопштеље
.
Неиезић В. Вучкови
.:
'
· бних веЈIИ'IИИа на сиимку.
начиљен' из Београда.~ мepeakt~c:~~ovi Zavod za udzbenike i nastavna sredstva,
Tomic А.: 2003, AstronomtJa- pr
'
Beograd.
·
Томић А. :

(Примљено јануара 2004.)

Милан · С. Дu.митријевић

Uиљ овог рада био је посматраље у визуелној и FM области максимума ме
теорског роја Квадраитида. Почетком јануара 2002. време у Белорусији је било

лоше, тако да смо готово непрекидно обављали радио-посматраља од 10h50m UT
02. 01. 2002 до 11h35m UT 04. 01. 2002. Намеравали смо да установимо бљесак
активности роја. И, имали смо велику срећу . Увече 03. 01. 2002. облаци су
нестали

и остварили су се врло повољни

усЈюви за визуелва посматраља мете

ора. Ова посматрања су извели Алексеј Гаин, Роман Грабовски и Тимур Радrк.
На терен за посматраље Иван Брјуханов је донео малу камеру за цело небо, али
нажалост, оптика камере је била покривена ледом због велике влажвости. Ве
лика активност зимског метеорског роја била је забележена од стране визуелних

nосматрача : Алексеј Гаин је видео 19 метеора за 2,4 часа ведрог времена, Роман
Грабовски- 17 метеора у току 2,5 часова, а Тимур Радук - четири метеора током

0,3 часа. Месец је изашао у 20hoom UT, а облаци су се појавили у 21h55m UT и
почели да прекривају небо, тако да су визуелна посматраља прекинута. Време се
није поправило и у току првих десет дана јануара више није било могућности за
визуелиа посматраља.

Иван М. Сергеј и Иван С. Брјуханов анализирали су визуелна nосматраља
метеора од 03.
01. 2002. користећи базу података VMDATA.DBF, nрограм
RADIANT 1.43 и фајл 030102тg.т, који је припремио Иван С. Брјуханов. Анал
иза је показала да у области о Dra постоји, са великом вероватноћом, радијавт
непознатог метеорског роја (Сл . 1}:
МЕТОД:

КООРдИНАТЕ:

"Трагови"
"Међусобни пресеци"
"Вероватноће"

а= 279°, б=
а = ·278°, б=
а
281°, б =

=

+62°
+61°
+62°

'"". • '1
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ин·1.ција респективно.

pз':flla
Са а и {Ј су означене ректасцензиЈа~Ј=а ~епознатог м.етеорског роЈа 03(. 01. . .

о онда је 60-72 km/s. Координа~ р

атама радијанта о-драконида коЈИ

2~02. се случајно готово поклаnаЈУ с)~ коо~~1 о {Ј
су активни од

07

07

oi

оЗ

до 24.

07 . .а -

'

= +60о .

2002 уз помоћ програма

ВАС11_0НА

м~

Анализа визуел~х

УдК

регистровали

Г

Квадрантида.

аин,

Грабовски и

упио 40 метеора које су

показала је слабе бљескове радио-

о-

!

Позивамо српске колеге да о

же бити инте рN" f\НТ!Ю .
•-..

'

11

1

11

t

1 '

1

.Ј

-

.··-··
-- ---..
-·-·

t '

-

о

•

:.···~;

•1.-----------~
11

12:18
fLIUI81

( озн.ачек са NR)

1

... .

1__ ,1_
11:41

-

vr

м.n.Jin

- tuLJt81

Слика 2. (горе) и З. (доле) Paдuonoc.мampa'llla

P01f1

·

-

Слика 4. (лево) и

(Примљено јануара 2004.)

11....

n.IUit2

5.

За успешно посматраље није потребно имати телескоп великог пре-

чника објектива јер атмосферске турбуленције и стална кретаља топлог ваздуха

у телескоnу онемогућавају посматрања детаља мањих од

80 mm

2" .

То значи да се већ

може успешно испунити сваки аматерски

ална места за посматраље представљају зелене површине (шумарци, ливаде и сл)
јер се оне много маље загревају на Сунчевој светлости, а самим тим и ваздух око
њих, па су тако и турбуленције маље и слика у телескопу квалитетнија.
Посматрач би требало да се добро припреми за посматраље јер дуготрајно

излагаље Сунцу без заштите штети здрављу .

11

······ ············

о

површине .

Уколико је могуће не треба посматрати са великих бетонских површина зато
што се ваздух око њих брзо загрева и тада настају турбулентна кретаља, која
кваре квалитет слике у телескопу и онемогућавају раздвајаље финих детаља . Иде

~~----------------------------~

·1~----------------------~
11 ,I),IUII1

диска. Савети и препоруке за посматрање пролаза могу се без већих потешкоћа
применити и на остале врсте посматрања Сунца .
. СУНЦЕ СЕ НЕ СМЕ ПОСМАТРАТИ ГОЛИМ ОКОМ НИТИ БИЛО
:КОЈИМ ОПТИЧ:КИМ ИНСТРУМЕНТОМ БЕЗ ДОВОЉНО ГУСТОГ И
:КВАЛИТЕТНОГ ФИЛТЕР А.

програм посматрања.

--·-

..;_..

"положај радuја-кта у З.ма,iу

Посматраље фотосферске активности Сунца детаљно је описано у књизи А.
Том.ића (Tomic 1976), док се о посматраљу помрачеља може више прочитати у
Винце (1999). Ово се односи на посматрања пролаза планета испред Сунчевог

телескопом пречиика објектива

.
1.

посм.атрања ради праћеља фотосферске активности,
посматраља помрачеља,
З. посматраља пролаза .

1.
2.

Телескопска посматраља Сунца можемо поделити на визуепна, где се Сунце
посматра кроз телескоп или на пројекцији, и објективна ( фотографска или сни
маља електронском камером), где се снима цело Сунце или један део његов·е

1

Слика

Владu.мuр Ненезuћ
Народна опсерва.торија, Пеоград
У ам.атерској астрономији nосматрања Сунца играју велику улогу како у поп
уларизацији тако и у самосталном аматерском истраживачком раду. За разлику
од других врста посматрања, која се обављају ноћу, посматраља Сунца су далеко
пријатнија јер се обављају током дана, па. је комфор у раду далеко већи, а условИ
повољнији за посматрача. Посматрања се могу поделити у три категорије:

метеороидске

Анализа радио-по;матрањ: m UT 2l"OOm UT и максимум са сна.жиим. ради
активности око 18"00 h U~ 19 2~~15m UT (Слике 2, З, 4 , 5), који се поклапа са
сигналим.а, између 20 00 и 03 01 2002
·
·
· дничко ис
визуелним посматрањима од
. бр~те п~У на ову појаву, ЧИЈе заЈе
траживnн.f' !\Ю

КРАТКО УПУТСТВО ЗА ПОСМАТРАЉЕ СУНЦА · · '

показала Је,

RADIANT 1.43,

адуn,

520.86

'l1

~:~::Р=,:О~т~ м~ора и~ рорја ~а:!:анЈ.е;::~ј~~~азио из правца радијавта
''Ј '
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Зато је потребно обући белу гар

деробу, која ће минимално апсорбовати топлоту, унек носити качкет, шешир или
неку другу заштиту за главу и пити доста течиости . У паузама између посма
траља потребно је склонити се са дире.ктних Сунчевих зрака у хлад .
Сунце се визуелно може посматрати· или директно кроз телескоп са одго
варајућим филтером или на проје.кцији . НИКАКО НЕ ТРЕБА ПОСМАТ

• о : •....~.

РАТИ :КРОЗ МАЛЕ ФИЛТЕРЕ :КОЈИ СЕ СТАВЉАЈУ ИСПРЕД ОКУ

_,_n-

тер или да он после неког времена наnукие и тако пропусти нефилтриране Сун

11:41 Jt:fl

ЛАР А. Топлота .која се скупља у фокусу телескопа довољна је да истопи фил

МЈUМ2

(десн~) Paдuo-noc.мampaaa роја

.

(Превео Милан С. ДимитриЈевић .)

OBSERVATIONS AND
QUADRANTWS METEOWRNS~~~~R SHOWER FROM DRACO
VERY OF AN UNKNO
.·
DISCO
t'
f Quadrantid's meteor shower are

.
d visual oЬserva Jons 0
. u.ssed
Results of patro1 r ad \О ant
shower activity in Draco is dJSC
.
given. An outburst of new me eor

чеве зраке и на тај начин посматрач може изгубити вид . Једини филтери који
омогућавају сигурно посматрање су они који се постављају испред објектива .
Постоје две врсте филтера, стаклени и на бази пластичне фолије . Стаклени фил
тери су уствари полирани стаклени дискови који на себи имају· слој алуминијума
или неког другог метала који одбија велики део Сунчеве светлости. Филтери

на бази фолије

(Mylar

нпр.)

такође имају на себи метални слој, али је плас

тична фолија далеко нежнија и приликом посматрања треба пазити да се на ош
тети . Иако је устаљено мишљење да су стаклени филтери бољи и да дају виши
квалитет слике у односу на пластичне, то није сасвим тачно јер су фолије поје
диних произвођача врхунског квалитета и омогућавају посматрања и најситнијих
детаља на Сунчевој површини . Велики број стаклених и пластичних филтера
није високог квалитета па приликом куповине треба обратити пажљу на то . Пос

матрања ва Народној опсерваторији показала су да су филтери фирме Бадер

.

i ..
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Плаиетаријум израђени од пластичие фолије врхунског квалитета и уз то су nри
хватљиве цене, па се од фолије, уз мало · умешиости, може наnравити врхунски

·,

филтер.

.

:

· .

Уколико сами nравите филтер од Щiастичие фолије не треба је затезати већ ос

· тавити да остане таласаста~ Фолија је веома танка и оnтички хомогена па не утиче
у знатној мери на квалитет слике . Уколико се фолија затегне појављују се nуко
тине у . металном слоју који је нанесен на nластику и филтер постаје неуnотребљив

и опасан по вид. ' Ћелија за филтер се може направити од две картонске цеви које
пасент улазе једна у другу. На цев маљег пречиика постави се комад фолије који
је мало већи од пречника цеви . Фолија се леnљивом траком · учврсти на три места .
Uев већег пречиика се nолако навуче преко маље цеви са фопијом . Када се цеви

·

изравнају потребно их је залепити.

1

ј
1··

1

1 .
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и од пуно других ф nотребно ~е начинити пробе јер

може наћи на српскоЗ:ОЈ·:За, КОЈИ су углавном иепозн:.НЛет~:~љ~.ања зависи
ику У кљигама А. Томића ('Т>

~~/'

~~
F~

1.-

Ј~

F

Слика З .

Прегледом изгледа Сунца преко целе површиие филтера може се са велИком поуз
даношћу утврдити да ли је филтер оштећен. На местима где се налазе nукотине
јасно се види бљештави Сунчев сјај , , за разлику од јасно дефинисаног диска када
се посматра кроз неоштећен филтер. Уколико постоји и најмаља сумља у ис
правност филтера ве треба посматрати јер постоји могућност да се оштети вид,
а ниједан астровомски nризор, ма како занимљив, није вредан губитКа вида .
За посматраље целог Сунца треба користити уве.Личаља мања од 100 пута
да би цео Сунчев привидни диск могао стати у видно поље окулара. · Као што
је nознато, увеличаН:.е је једнако односу жижних даљина објектива и окулара.

сочива које се стављ

Сунцу никако не треба посматрати кроз тражилац већ помоћr сенке коју телескоn

• =·

~

~колико желите да сиимите увеличаии
У даљину телескопа

о ~ашљеље се

З.и200З.)

:=јО

Пре посматраља потребно је проверити да ли филтер има пукотине, бразде или
неку другу врсту оштећења . Кроз филтер треба nосматрати Сунце голим оком.

Уколико је потребно сконпентрисати се на неки детаљ могу се користити и већа
увећаља, али треба водити рачуна о томе да је за време дневних посматраља
готово вемогуће добити мирну слику при увеличаљима већим од 200 пу'tа .
Уколико ве постоји могућност да се набави филтер Сунце се безбедно може
nосматрати пројектоваљем на екран иза окулара. Приликом пројектоваља потре
био је користити окуларе једноставне конструкције јер код оних сложенијих због
високе температуре може доћи до разлепљиваља оnтичких елемената. Потребно
је заклонити директан упад Сунчевог светла на пројектовани лик помоћу белог
картона који се постави око окуларне цеви . Приликом усмераваља телескоnа ка

· ~ 198
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детаљ на Сунцу потреб

и то се може извести помоћу негат

1

.
i

·

во Је повећати

Је~~!а7~в:~~=ј: :ir=д~~~ :С~'::~~~. ~~Ји0:~~а~~::i~~ј~~~еПс;2
.
велике ЖИЖНе даљин

УЈе на детектор. На тај начин

~екционог об

буленције ограничав~ј~~:Зе у ~раксићие користе веће од 20Ј~ ~~~ће достигнути

има за nоследицу маље ' асидвОЈНУ мо . Свако даље увеличавање тога што тур

прилике два пута због г~биi'а:алику. дужину осветљаваља треба :;сижирое даљине

уколико снимамо

.

nриликом упијаља светло

дуЖИти от

ветљаваља због еФе~::~=!: су близу. лимба потребно ј~Т:~дуоr;::;ару. Такође,

и (2003 ) А
љеља крајева
дета
.
ти време ос.
. ко за увеличање ЖИЖИе
.
ЉНИЈе о томе У Tomic (1983)
жиже тада Је то увеличање дато са: даљине користимо негативно сочиво испре~

.
М= 1-l/f
,
Уколико поседу: '
д равни детектора, а 1 жижна даљ
могуће сним
с/ете дигитални апарат коме се не .
ина сочива.
где Је l растојање сочива о

~~ се изошт~Т: и ::а:~м~ећ~~~~а~:к:лескопа. т~~~~~њ::~~:~~:: с~~Је

те~::: ~арат~ поклапају. Однос жижи:Ха д':љоптиЧЈС~ осе окулара телескопа ~

Уколико је ~~:::::мо се пута умаљује или у:ћ~~:::: апарата и окулара

лентна жижиа даљина да~: сжижиа
·
а даљина објектива апарата /д~инидаа ~лескопа.
·

' р

Слика

.Ј.

f

-1

1·

F

f+d

•ј

На тај начин је могуће дигитал

талног записа лежи

у жижну раваН телескопа . То је могуће уколико се објектив фотоапарата може
скинути, па ·се онда помоћу адаптера апарат прикључује ва окуларну цев са које
је скинут окулар . Изоштрава се кроз окулар фотоапарата и пожељио је том при
ликом користити лупу ради nрецизнијег изоштраваља . Величина Сунца у жижној
равни телескопа износи око 1/114 жижне даљине телескопа. Дужина осветљаваља
зависи

од

осетљивости

детектора,

релативног

отвора телескоnа и

може лак0

б
. У томе што се он
• рзо и Једноставно обрађ ·
вати и чувати . Без обзира на то эа 11::1:
се на-чин nосматр

не

Слика

Да би се снимио Сунчев диск потребно је nоставити детектор (филм или чип)

пропусности

филтер~ и дата је изразом :

t = (F/D) 2 k,/(107 S),
где је F- жижиа даљина телескопа (примарни фокус) или ефективиа жижна да
љива код окуларне nројекције, D- пречник објектива телескопа, k1 пропусиост
филтера и S - осетљивост детекто ра.

ии апа-

ретворити У веома квалитет

трокамеру. Суmтинска предност~~~

2.

прави усмерити га ка Сунцу. Величина Сунчевог диска на пројекцији треба да
буде између 100 и 250 mm. Уколико користимо телескоп жижне даљине Fи окулар
жижне даљине Ј и пројектујемо Сунчев лик на бели екран чије је растојаље од
окулара l, онда је nречиик Сунца на nројекцији nриближно:
.
.

d = F(l/ Ј- I)/114.

Је еквива-

=Mf' .
р ат п

СлИка

1. .

,

Fе

(ј,
эа оравите

Ј~амваа~аљу

5.

д

-JW

аља о Лl/'Чume· HU11:a11:o
да уживате

Сунца и несва11:Uдашљ~ ~~

-

-љ~~
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А SHORT INSTRUCTION FOR Т
Some short instructions for amate
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.

ЬвеНЕ .OBSERVATION OF ТНЕ SUN
rvatюns of the Sun are given.
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О РОТАUИЈИ ЈУПИТЕР А

i'

Љубuша Јовановuћ
Уво,ц

Јупитер има врло брзу ротацију (Т ~

'1

.,,
;.

.,

11

10

)

1

и уз то ЛИФЕРЕНUИЈАЛНУ.

LII 2оо4 ,

З·------------------ 139
Одређиваље перио,ца

задатак је одреДити пери_од рот~ије. неког ротациЈе
детаља на Ј
·

. .

одговарајући систем

пит
датак.
лако
се
решава
~т~~е,
ако
Фје
познат
двевви
пређен~
на
ње:
аваље изичке механике·' овде .уг:!~~. одпОосr
вај за'f'·
дајемо коначно
реше-

·

Т

Т= 1/(1/T8i8- 6-Ф/(360° 6-t)J

где
тражени период
ротаци·Је, ~sis
а titје= 24"oomoo•
Н

, одговараiућег
период
ротације
,
"

· апоменимо да
· л•
система
период
Т
маљи
~
.
ако
је
~'f'
негативно
то
·
'
0
. је 6-ф позитивно, то значи ~а је зТ~~ћед~дј~ т~~~~и
•.
је речено ва поч:тку•i:;л~ао·

То значи да детаљи па разним јовиграфским mиринама немају међусобно исти
период ротације. Зато су установљени систем Ј и систем П ротације; први важи
за екваторијалпу област планете - од NEBs до SEBn, укључујући и љих; други

1

.Ј..,

Г\.l:J.l\0

11

важи за остале области. Звездани период ротације за систем l је 9 50m30~003, а
за систем
9 55m40~632.
Такође,П остале
џиновске планете (Сатурн, Уран и Нептув) и Сунце имају

систем 1: т.;.

11

диферевцијалву ротацију.

Мето,ца "ПКUМ"

Специјално у случају Јупитера, за одређиваље лонгитуде посматраних детаља
аматери I<ористе методу Пролас~tа 'IC'/)03 централнu .мерuдuјан (ПКUМ). Uептрални
меридијан је замиmљева ливија у равни I<oja пролази I<роз северни и јужни пол
Јупитера и љегову видљиву "полусферу" • дели на источви и запа.дпи део .
. Због ротације планете детаљи се појављују ва источвом рубу њеног привидног
диска, крећу се ка централном меридијану и пролазе I<роз њега; ва крају, одлазе
1Јрема западном рубу диска, где нестају.
Искуснији посматрач може лако (са греШI<ОМ од само 1m) да одреди тренутак
када се детаљ налази тачно на централном меридијану (горе наведеној грешци у
времену одговара грешка у лоигитуди од 0~6).

У случају већих детаља (ва пример, Uрвева пега или беле пеге у EZ- еква-

торијалваЈ зови) може се мерити пролаз центра, а такође и прол.ази најисточвије
и вајзапа.дпије таЧI<е детаља. · Лонгитуду у системима 1 и П добијамо из израза:
· L1 = Lo1 + TU36~581/h,
Lџ = Lон + TU36~262/h
респективпо. Lo1 и Lон су ·лонгитуде централног меридијана у грипичку поноћ

датог дана; ва пример, у Epblmerides Француског астрономског друштва ове лоп
гитуде се дају за сваки дан у години - и то са две децимале! ТИ је тренутак
посматраља изражен у светском времену - у часовима и, децималпо, деловима
часа.
· AI<o

c/:i L1

су

L1

и/или

·
L11

веће од 360°, тада резултат треба смаљити за 360°; ако

и/или Lu веће од 720°, тада резултат треба смаљити за 720°.

· Очигледно,

·

неки детаљ треба пратити дуже време, да би се смаљиле гpeiDI<e
појединачвих одређиваља лонгитуде.
ПојаВа фазе tто јест, фазвог угла) уноси маљу систематску грешку у резултате
добијене методом ПKIIM. Фазни угао износи максимално 11°, а, ва пример, месец
дана .пре и после опозиције, 7°. Поправка лонгитуде услед постојаља фазног угла
ср износи:

6. = arcsin[(l - coscp)/2}cosB,
где је В јовиграфска ширина. Пре опоЗиције лонгитуду добијеву методом ПКUМ
треба увећати за износ 6.. После опозиције лонгитуду добијену методом ПKIIM

треба смаљити за износ 6..

6.

не зависи од система ротације и максимално износи

0~53. Због· малог износа 6. се може и занемарити.

Израз nолусфера је стi\.Јiљен под нi\.Јiоднике због тога што вије сасвим коректан
наиме, .lупитер је, због брзе poтl\llиje, великих димензија и мапе средље густине,
изрюито спљоmтсн дуж ротационе оее, дакле није сфсрая, па тако ии и.сгова видљива
•

-

"половина" ис може бити полу<:фсра.

= g"som30~003

систем П: Т.;. = 9"55m4o•632

Посматраља су показала да сваки по' а
,
.
Т? зна~ да је подела ва систем 1 и си~~:iЈЈупитеру има свој
(Ј<ОјИ
имају добар телескоп са пречвико б' само генерална),
истражити детаље диферев~јалне ротац~ј~ J;:~:~a}S-20
ll

cm,

период ротације
па тако аматери
могу самостално

Планираље посматраља
елу површиву Јупитера можемо посмат ат

их дан О и дан 1, и то дана О од т
РТ и У два узастопна дана, назовимо
тр
ДО трену
енутка Т до тренутка Т + 6" у тренутка
б
тка Т + 5" , а дана 1 од
обухваћене посматрањем.
·
а ели 1 су дате области ловгитуда које су
Табела
Даи

Систем

1
Систем

1

11

о

1
могуће је пратити неки детаљ
так Такође,
за поновно
посматраље неког детаљi току више дана. :Габела 2 даје трену-

пример, на централном меридијану) , ако је. он
У истом
положају као и дана О (на
дана О посматран у тренутку Т.
Табела
Даи

о

Систем

т

1
2
3
4
5
6

7

т

1

2
Систем
т

11
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Закључак
.
.
.
·
анета користе телескопе са објекСавремеви аматери У свету за посматра.љ~ п~ CCD Детекторе . То, ва пример У
тивима и од 50 cm(!); при томе, они сада=~ радили професионалци - сада могу
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УдК 52-13/520.8У521 . 81 .
ФОТОМЕТРИЈА ПОМРАЧЕЊА МЕСЕЦА ОД

. \
1

.

8/9. 11. 2003.

Вран11:о Сu.моновuћ
Астрономско друштво "Руђер Бошковић", Београд

.'

случају Јупитера, значи да оно што су ве

Са жељом да се потпуно помрачеље Месеца од

8/9. 11 . 2003 .

год.

про

прати фотометријски конструисан је једноставан фотометар са којим је требало
регистровати промену сјаја Месеца током помрачеља .
На улазу фотометра се налазио објектив пречвика 100 mm и жижне даљине
F RJ 165 mm, док је као сензитивни елемент употребљен фотоотпориик непознатих
"Карактеристика, пречника ПЈ;>Ијемне површине 6 mm. Како је пречник Месеца i:Јро
јектованог у жижи D = FjllO , тј .
1,5 mm, то је видно поље овог фотометра

и аматери .

око

2° .

То је веома важво јер се поред Месеца обухвата и љегова непосредна

околина, па је у мереље укључено и његово дифузна зрачење .
Очитавање је
вршено класичним унимером на сваких 30", при чему је одређивана отпорност "у
функцији сјаја. Како је "отпорност мрака" фотоотпориика превазилазила горљу

границу опсега омметра (2 МО), било је неопходно са њим паралелно везати
отпори:ик ОД 2 мn, чиме је постигнуто да та вредност буде и маКсимална. Тако
је отпор у условима потпуног мрака врло мало варирао око 1986 kn, а најнижи
забележеви интензитет је износио 1981 kn. Сам унимер је био напајан из че
тири батерије од по 9 V везане . паралелно преко нмпровИзованог тастера којим
се , заправо, укључивао пред свако очитавање .

·

Да би се обезбедило праћеље инструмент је био везан за телескоп, код про-

тивтега.

Мереље је започета непосредно пред контакт са сенком , у 0"2om по

Ипак, током кратког прелимиварног мереља констатована је осетна· разлика
између сјаја непомраченог Месеца и Месеца у полусевци .
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Слика
Резултат мереља је приказан на слици

1.
1.

Оно што скреће пажљу на себе је

издигнути плато ва самом почетку, који је последица инструменталне грешке, при
чему је део криве транслиран навише . Како је између трећег и четвртог контакта
дошло до наглог подизаља густе магле, то је мереље ту прекивуто, што се и види
са графика. Ипак, с обзиром на веома лоше временске прилике данима пре и

после помрачеља, права је срећа да је током ноћи када се помрачеље одиграло
било довољно дуго ведро да се забележе икакви резултати .

ИсечаЈ~: uз noc.мampaчfi:OZ дневнuЈ~:а Народне oncepвamopuje
\1~ i

1.

,. '

'lj, :

li :
1 1
1

!'\ .

(Примљено маја 1999.}

ON JUPITER'S ·R OTATION
·
Ьsе t'
and analysis oflongitude
Some practical proЬlems concerning_both Jup1te~b~ rva 10n
.
measurements of Jupiter's surface deta11s are descп
.
.

(Примљено децембра

2003.)
РНОТОМЕТRУ OF ТНЕ LUNAR ECLIPSE ON NOVEMBER 8/9, 2003
А short presentation of the Moon photometry results which are oЬtained during the
total lunar eclipse on November 8/9, 2003 is given. The measurement was accomplished
with the photometer which was constructed especially for this occasion.

:'--'·:
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ВЕСТИ ИЗ НАШЕ ЗЕМЉЕ

наје да се многи лирски заноси ,.УРУ

шавају, ваво~е да потраже упориm~

НОВЕ КЉИГЕ

између сва и Јаве, У прозирноЈ апстрак
твости

астралних простора васионе.

Дух под притиском мучне напетости,
елементарним заносом несвесно тежи
за лепотом, према тајнама несаопmт'.'
вог Апсолута. Они ва крилима своЈе
имагинације одлазе у звездане просто
ре и живе у блиском духовном додиру

Милан с. ,lhlмитријевић:

КОСМИЧКИ ЦВЕТ" •
Uросвета, Београд, 2003.

За мудрог човека свет није тајне;/

за~ му је потребно да лута ~A.er~c;)

са космосом.

Можемо се дивити различитим ви

Нови увид у юьижевност остварен

довима искуствеве стварности, динам
ици модерног живота, функционално
сти техвичке цивилизациЈе, али ника
ква . астроваутика
веће
застрти

је недавно избором из богатог и разио
ликог песииштва о космосу, юьигом

КосмиЧки цвет" Милана С. Лимитри

ј'евића астронома, физичара и песб

Н~ва и иеочекивана светлост

а

:~~ је у неизмерну дубину поетског
стваралаштва на ову тему.

вашу визију 0 лепоти космоса.

.
Избор песама за ову АнтологИЈУ би

се могао назвати личним и те~атским,
или рецимо скупом стотинак најлепших
песама о космосу по избору састав~аИзостављаљем речи АнтологиЈа,

чзаа. коЈ·У се мисли да тако много значи
·

и безграничво о б авезује,

ништа се за-

.

.

иста не би променило. Кљига Је _са~
тављеиа са намером и п"!аном коЈИл!:
довољно очигледан. Ни Једна 8ЈР'О

гија није песнички законик, па ни._ова
ве жели да то буде.
Бирао сам оне које у мени поетс.ки

-·~

нај~бље одзваљају, у уверењу да ђе

. . ..

многи од ових стихова на трагу ста~
идеје о универзалној Јщреспонден~Ј~
метничких вреднос'l'к;· отеловљеној Ј

УсагласЈу
. обл•6..,..
простора,
светлости,
,~,
.
.
звукова и хармоније ощ~кнутић и
гима"

- каже ДимитриЈе~и
говору "Космичком цвету ·

у

liдру=
,
ред .

И самом аутору ове врло захвалне

Ile
пес~е који су писали ва ТУ_ темl. . е

кљиге било је немогуће да уврсти

заборавимо да је ДимитриЈеви
пре
свега астровом и он се тако и овде по
наша. Својим телескопом паж~иво по
сматра и бележи у овој юьизи Једну по

Мистёриозна драж тајновитих про

стора универзума оставља у стихови:(:~

једну звезду са неба юьижевног.
.
На крају да юьижевно разум~им чи~

љеиицама оправдамо аутора да Је _овде
питаљу

властитост

антологИЈСКОГ

хировит ·одбљесак. у излетима у
'
тралне Даљине песници пронал~е ун
утрашље делотворне резонанциЈе и не
исцрпне проломе побуда за расу.ошну
калеидоскопију доживљаваља.
том
рефлексивном осмишљаваљу предмета

~збора и ауторска посебност таквог

~вета уроне у интелЈ_Sгибилио поимаље~

се домети могу вредновати б~ неких

обоје. Овде су стваЈ?И симболи вечно
сти који вас окружуЈУ· Све љих, споз-

Дејан Ћорlјевuћ

.еднако

им је стало до тога да слику

као и да је изражаЈИО украсе и жив

. ;"

чина што је неспорно и оправдава ље

гов ~риватно-личии увид у ову ~рсту

поезије . Према томе, неспорнQ Је да
овај избор може да излучи неке ум~
нички достојанствене резултате, ЧИЈИ
умањених юьижевних критеријума.

ОСНИВАЉЕ И Р Ад
АСТРОНОМСКОГ УДРУЖЕЊА

"АНДРОМЕдА"

суствовало око

200

слушалаца . Три су

одржана у Књажевцу, а једно у · основ
ној школи у Кални, месту на путу из
Кљажевца за Бабин зуб. Теме преда
ваља су биле: "Како умиру звезде" и

"Кратка шетља по планетама Сунчевог
система". Владимир Ненезић је руко
водио

посматрањем

организованим

за

У Кљажевцу неколико месеци пос
тоји Астрономско у дружење "Андра
меда". У дружеље је почело неформал
на ' да ради почетком септембра 2003.

грађане у дворишту Књажевачке гим

године,

Старој планини, које су организовале
гимназије из Књажевца и суседног Бе
лоградчика. (Бугарска).

када је купљен рефлекторски

телескоп пречника 200 mm. Осиива.ч
ка скупштина У дружеља одржава је 9.
децембра 2003. године, да би шест да
на касније ово било уписано у регистар

назије.

Средином јуна

200.4.

чланови Уд

ружеља су учествовали у дружељу на

Мuлан Јевтовuћ

удружеља .

Иако младо, Удружеље је остВари
ло низ активности. У новембру 2003.
гост је био Александар Оташевић, са
Народне опсерваторије у Београду, ка:
ји је одржао два добро посећена пре
даваља у Књажевачкој гимиазији и Ло
му културе, са темом "Ширеље васио
ие". У то време је почела тесна сарад

ља између АУ "Андромеда" и АЛ "Ру

ђер Бошковић" . Тренутно, наша дру
штва раде ва организацији Летље шко

ле астрономије на Бабином зубу (Ста
ра планина), која ће бити одржана од
10. до 15. августа 2004. Очекују акре
дитацију од Министарства просвете и

спорта за заједиичке програме: "Лет
ља школа астрономије - Бабин зуб

2004/2005." и "Семинар за наставНИЈ(е
- Свет око вас и ми у љему".
Чланови

У дружеља и сами држе

предаваља у књажевачким
средљим школама,

основним и

као и у другим ор

ганизацијама. Потписник ових редова,
априла 2004. године, одржао је преда
ваље у Крушевачкој гимназији. Ту је
и учешће у радио и телевизијским еми
сијама. Например, сваког јутра, путем
радио-таласа,

становници књажевачке

СУНЦЕ И ВРЕМЕ

У
организацији
Метеоролоmког
друштва Србије 20.
фебруара 2004.
дипл . метеоролог Недељко Тодоровић
одржао је предаваље: "Суичева актив
ност, космичко и земаљско време".
Предаваље је одржано у сутеренској
просторији Метеоролошке опсервато
рије у Београду, која се оД 1891 . до
1924. званично називала Астровомска
и метеоролошка опсерваторије..
Пред преко 30 присутних Н. Тодо
ровић је најпре навео познате утица

је Суичеве активности ва живи свет,
на атмосферу и магветско поље Зем
ље. Говорио је о активним областима
ва Сунцу, о појачавој Сунчевој актив
ности и глобалном эаrреваљу Земље у
другој половини прошлог века, однос
но о годинама вашег доба, које одлику
ју топлије зиме. Питао се како утиче
помераље магветских полова ва метео

ролоmке параметре ва Земљи и да ли
метеоропате реагују ва метеоролоmке
или геомагиетне промене.

Сунце и остали извори таласвог и
честичног зрачеља утичу ва

"космич

општиве се обавештавају о изгледу не
ба и ивтересантним појавама на љему.

ко време". Мисли се пре свега на "ме
теоролошке" параметре међупланетног

Чланови У дружеља, са грађанима или

простора, као што су например флукс и

без љих, често посматрају небо .

интензитет космичког зрачеља и чести

Ла би основало библиотеку У дру
жеље

ради

на набавци

астрономских

кљига, као и домаћих и страних часа
писа .

У дружеље има преко 200 чланова.
У мају 2004. Александар Оташевић
и Владимир Ненезић, такође из Астро
вомскоr друштва "Руђер Бошковић",
били су гости нашег У дружеља.
За
два дана Александар Оташевић је одр
жао четири предаваља, којима је при-

ца Сунчевог ветра, јачина и оријента
ција магнетног поља, температура пла
зме

...

Изнео је да ивж. Милан Стевавче
вић и он покушавају да, мимо сталног
електромагнетног зрачеља које одређу
је ефективну температуру сваке . плаве
те, и ва основу Сунчевог корпускулар
ног зрачеља направе дугорочие метео

ролошке прогнозе и да су прелимина

рии резултати охрабрујући, што је и
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илустровао. За везиваље Сунчевог ве
тра са дугорочном прогнозом од по~е

бног значаја је "магнетна реконекциЈа"
(интеракција магнетног поља Земље и
магнетног поља плазме са Сунца), која
омогућава да Сунчев ветар продире у
ниже слојеве Земљине атмосфере и то
на око 65° северне и јужне геомагнетне
muрине.

Сама тема, а највише излагаља М .
Стеванчевића, у којима је изнео да не
признаје званично учеље о језгрима
кондензације и · да даје апсолутно тачне
прогнозе падавина, узбуркали су духо
ве. Умеренији су говорили да ту има
нешто и да би за почетак било корис
но да се образује интердисциплинарни
тим од астронома, метеоролога, геофи
зичара, лекара, . . . који би се на;јпре

бавио утврђиваљем могућег постоЈа.и.а

статистичких веза.

разъедраваља. Енту~~јазам ct;, ~спла
тио. Екипа "Ма, наЈЈаЧИ смо Је на
равно, као што и сам назив каже, већи
део вечери водила, али се точак среће
оЈ<ренуо ка другој е~, која је изме
ђу пет и шест часова уЈутро пронашла
свима нама познату галаксију М31 и
тако себи обезбедила прво место.
Свечана церемонија је пропраћена

доделом симболичиих награда (приз
наља Ј<Њиге и брошуре о Новом Са

ду, .. } Већ ~жо 19 часова на ~осматра

чком месту Је остао само СПОЈ планине

и неба, а астроиоми су се повукли У
своје постојбине.
За сам I<paj овог сi<ромног извеш
таја : и овог пута, као и претходних

година, сарадници Астр,?иомског дру
штва "Руђер ВошЈ<овић
су по.казали
да су највећи астрономи-ентузиЈасти У
Србији. Ло следећег такмичеља...
·

Миодраг ПетЈСовић

Милан Јеличић

МАЛИ ИЗВЕШТАЈ СА
МЕСИЈЕОВОГ МАРАТОНА
Они који већ читају "Васиону" ве
роватно знају које је право значеље

Месијеовог маратона (у даљем тексту
ММ). "Трка" је почела 20. марта 2004.

око 16", када је кренула једна Група
посматрача из Београда у правцу Фру
шке горе. Сам циљ је био између 500
и 1 000 000 светлосних година далеко
од Сунчевог система, а превозно средство, Југо 45.
.
- Но, шалу на страну ... ММ Је звани-

~
т

очео око 19", у организацији Ас

номског друштва "Лира" из Новог
ада. Тада је више такмичарских гру

па

услед веома лоших временских ус

ло~а, пронашло једино Плејаде (М45) .

Било је шест такмичарских група, а
ли тај се број временом смаљивао због
огромне "маглине" непознатог порек
ла, раiпиреие преко целог неба. Уско
ро се ММ претворио у такмичеље енту
зијаста. У тај иови део такмичеља ук
ључиле су се само две двочлане екипе,

које су чинили Београђани, сарадници
Астрономског друштва "Руђер Вошко
вић". Те две екипе су:

1. "Ма, најјачи с.мо" -Милан Г1114ић и
Миодраг Пет1tовић,
са телескопом

О

CCD

дЕТЕКТОРИМА

Игор Смолић, апсолвент астрофи
ЗИЈ<е, руководилац Програма астроно
мије Истраживачке станице у Петници,
одржао је два предава.ња iюсвећеиа
CCD камерама.
Прво предава.ње се односило на ос
новне

караi<теристИЈ<е

ових

Зоран Анђел1tовић и Не
Мартиновић,
са телескопом

110/800.

Реч "судија" се много пута могла

чути пред крај ноћи, када је дошло до

Садржи одељЈ<е о Друштву, часопису
ВА9ИОНА, о Пл.анетаријуму, о Наро

дноЈ опсерваториЈи, карту ВеоградсЈ<е

тврђаве на I<ojoj су уцртани ови објеЈ<

ти, као и податЈ<е о Курсу астрономије

За почетНИЈ<е, ВеоградсЈ<ом астроном

СЈ<ОМ вИЈ<енду и ]Јетљим астрономским
сусретима. Ту су и успешни снимци

П~анет~р~јума и Народне опсервато

РИЈе КОЈе Је начинио Владимир Нене

зић. Проспект је технички уредио Ми
лутин Поповић, који је десетак година

радио на графичкој припреми ВАСИ

ОНЕ, доЈ< се она штампала у Удруже

љу "Наука и друштво" Србије .
Формат проспеЈ<та је А4. два пу
та је бигован (савијен) . По изласку из

штампе одмах је послат, заједно са по
зивима за посету Планетаријуму и за

учешће на Летљој школи астрономије,
на адресе 1300 одабраних основних и
средљих школа Србије. Штампан је у
примерака.

2000

детектора, који су направили праву по

сматрачку рево-!!уцију. У другом је го
ворио о љиховоЈ Ј<оикретиоЈ примени у

астрометрији, фотометрији, спектро
скопији и у трагаљу за слабим извори

ма светлости (мале планете, нове зве
зде итд.), као и о рецептима за ума.и.е
ље систематских грешака .

Предаваља су одржана б.
и 20.
априла 2004.
у сали Катедре за ас
троиомију у оквиру редовног се~инара
уторком . Ова мала сала била Је пре
пуна у врем{! првог предаваља

-

прим- 

ила је четрдесетак слушалаца заинте
ресованих за ову проблематИЈ<у; наро
чито је било пуно младих помоНИЈ<а
Игора Смолића.

Милан Јеличић

ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА

НОВИ ПРОСПЕКТ
Почетком фебруара 2004. из штам
пе је изашао колор проспект Друштва.

без халоа Х-зракова. Упоредио је про
филе брзине добијене из високо квали

т~них спектара дугог пр~реэа галак
СИЈа раног типа са nредвиђаљима .ра
зних динамичких модела кОје је извео:
двоинтегралног Џинсовог (Jeans) мод
ела и троинтегралног Шварцшилдовог

(Schwarzschild) модела нумеричких пу

таљских суперnозиција. Проучио је и
апсорпциоие облике у интегрисаним
спектрима галаксија раног типа што

пружа информ~ју о хемијској еволу

ЦИЈИ ових обЈеката.
- Крајља оцена
испитивачке Комисије је ;,врло nози

тивна" .

Зоран Симић, истраживач-nрипра

ВИИЈ< Астрономске опсерваторије у Ве

ограду, урадио је . магистарску тезу са

насловом

Утицај

судара

са

наеле-

7tmри~анu.м честица.ма на сnеmралне

линиЈе Cd 1 и F 111 у 38езданој nлаз.ми.
Руководилац му је био др Милан Лим

итријевић,

доскораmњи

председнИЈ<

вашег Друштва, а чланови Комисије,

***

Пре двадесет година, за време уп

равНИЈ<а АлеЈ<сандра Томића, издат је

први проспект Друштва.

Иницијатор

рада на љему био је Нинослав Чабрић.

О!! ај проспект И':fа формат В4, два пре

ВОЈа и штампан Је у две боје.

чудесних

114/1000 и
2. "Мунzоси"-

.мааа
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Милан Јеличић

поред руководиоца, др Олга Атанацко

вић-Вукм8.!fовић и др дејан Уроше
вић. добиЈени резултати омогућавају

да се при истраживању и моделираљу
звезданих атмосфера, синтези звезда
них сnектара, анализи преноса зрачеља
и иепрозра~ности, анализи заступље
ности хемијских елемената и различи
тих процеса као што је радијативно

убрзаље, левитација и стратифИЈ<ација,
НАПРЕДОВАЉЕ

Овог пролећа два бивmа предавача
У Планетаријуму Народне опсервато

рије су одбранили тезе: мр Срђан Са
муровић докторску, на Универзитету у

Трсту (6. априла 2004), а Зоран Си
мић магистарску, на. Универзитету у
Београду {14. маја 2004).
Мр Срђан Самуровић, истраживач

!IРИПравНИЈ< Астрономске опсерватори

Је у Београду урадио је докторску тезу

на

адекватан

начин

укључи

утицај

Ш тарковог ширеља на сnектралие ли
није Cd 1 и F 111.
Пожелимо им да и даље напредују.
Јелена Мuлоzрадов-Турин·
НОВИ РЕКОРД

Члан нашег Друштва Бранислав

Симоновић- Бане је 1. маја 2004. го
дине продао рекордних 1008 дневних у

Тамна .материја у zала1tсија.ма раног
лазница. Оволикој једнодневиој посети
CneJCmpoНародној оnсерваторији допринели су
C7tonc1ta студија дuна.ми1tе и индеЈСса
лепо време, ($есплатни купон за сладо
обилато ст и (Dark Matter in Early- Туре
лед који се добија са улазвицом и Ва
Galaxies With X-Ray Haloes. А Spectroнетов дуготрајни рад. Лосадашљи ре
scopic Study of Dynamics and Abundance
~орд је држао Бобан Кнежевић, који
lndices). Руководиоци су били проф др
Је раних осамдесетих година, такође 1.
МаЈа, nродао ОЈ<о 1000 улазница.
Џон Ланэигер (John Danziger) са Тр
mћанске астрономске опсерваторије и
Подсетимо да је прошле године
проф др Франческа Матеучи {Francesca
~7 /28. августа, Народна опсерватори~
Matteucci) шеф Катедре за астрономију · Ја остварила рекордну ноћиу посету·
Марс у велИЈ<ој опозицији је тада п~
Унив_ерзитета у Трсту. Срђан Самуро
сматрало око 700 nосетилаца .
вић Је истражио постојаље тамне ма
тиnа са халоu.ма Х-зраЈСова.

терије у галаксијама раног типа са и

Милан Јеличић

т
1,
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био у геометрији као и у поезиЈИ.

ПОЕТС:КИ "ИЗВЕШТАЈ" АЛЕКСЕ
ШАНТИЋА О МЕТЕОРУ НАд
МОСТАРОМ

Према легенди, принц кога је Дека
рт поучавао геометрији, не могавши да
разуме теорему о једнакости троуглова

узвикнуо је: "Господине Декарте,. Ви
сте племић и ја сам племић . Ла~ете

ми своју ре'<( да су ови троуглови Јед
наки. Зашто онда да се мучимо дока
зиваљем!" Егзактне науке уче нас стро
гом, логичком мишљељу и научвом пр
истуnу у описиваљу и тумачељу при

Али

да бисмо _ , га спознали поред. логичког,
дискурзивног метода в~ Је и умет
НИЧI<И приступ, који даЈе интуитивни

глобални суд о некој појавЈ:~ или об

јекту разумеваља, не ослаљаЈући се ва
докаэиваље. Зато, интуитивни приступ

ом у иоћи пуној звезда,

1911. године.
Милан С. Дuмитријевић

'

МЕТЕОР

У старој башти, на

жити око резултата до кога су дош1!и

од врата,

Пуни звијезда сједели с.мо са.ми ...

Тихо.. . Све ћути... Само бршљан
свели,

7'0

свила ...

И у час "ад си на .мо.м срцу била,

Чудесна свјетлост сва небеса nрели .

Бијела ватра

И

7'0

no zpaay

се

.

Према:

npocy,

. ели, а уметвошћу осећаља" . Хегел ка
же да "уметност има задатак д~ откр

ива истину у емотивном облику

и "ве

само да је највиша форма духа, ве~,о
добија своју · потврду управо у науци ,

допуљује је и треба да обезбеди "свеу

купност спознаје унутрашљег и споља

шљег света."
За · разлику од фикс~је конКЈ>е'!
них детаља неког догађаЈа у извештаЈу
иаучвика опис песника може да изази

ва доnув~ке асоцијације изван граница

И .мени бјеше 7'0 да нас у лету

Све до скоро чини.Ло се да су црне

Анђео један златнuм qЈило.м таче.

рупе подељене у две класе:

1911.

настале

Але7'са Шантић

5

Песме, "Рад'', Београд, 1988

НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ

лачким процесом, што га уз читал~чко
уживаље ДОВОДИ ДО НОВИХ СПОЗНfi:Ја, У
складу са Пуmкиновим речима да Ј~ на
дахнуће "усмераваље духа ка наЈЖИ
вљем прихватаљу утисака и _поимаљу

догађаља

као и љиховом обЈашљава

љу", одн~сво да је "вадахвуће потре-

иих црних рупа.

масом

од

Ови извори зрачеља

се понашају исто као и црне рупе са ма

.. .

сом

од

неколико

стотина до

хиљада Сувчевих маса.

ксо;ској терминологији за други пун

неколико

Истовремено

са открићем црних рупа средљих маса

месец током истог калевдар.ског месе-.

појавио се и проблем. Како оне нас
тају?
У априлском издању часописа Na-

ца. Ове године плави месе~ Је бис;> кра

Али, да ли је то само израз или ту

. ture,

има нешто више, да ли Месец заиста
може бити "плав"? Ако је веровати по
дацима који се могу. наћи током про

међународни

тим

астронома ва

чијем је челу Симов Портегис Uварт

(Simon Portegies Zwart, University of Amsterdam, Netherlands) предложио је ре

врата да је посматран плави месец. О

прашине мора бити око 1 микрова) ви-

са

У последЉих неколико година астр- ·

Плави месец" је израз у англоса

зличито расејавају. Ако се у атмос
фери налази довољна количина "одго- .
варајуће" праmиие (пречник зрнаца

звезда

оиоми су идентификовали изворе Х
зрачеља којИ својим карактеристикама
могу да попуне празнину између црних
рупа "звезданих" маса и супермасив

Месец није плаве боје. Током потпуни_х
помрачеља Месец сија бf~:К8рно-црве
вом бојом, па добро да ли Је у наслову

чему је реч? За време ~еликих шум
ских пожара или ерупциЈа вулкана У
атмосферу се диже ог~омна количина
прашине, а светлост коЈа до и~ стиже
се на честицама прашине расеЈава, при
чему се различите таласве дужине ра

колапсом

Суичевих маса и црне рупе у

постоје, али да ли је то истина?

Из свакодневног искуства знамо да

шлости забележено Је у неколико на

20

односио да црне рупе средњих маса не

"ПЛАВИ МЕСЕЦ"

грешка или

до

црне рупе

центрима галаксија са масом од неко
лико милиона до неколико милијарди
Суичевих маса. Чинило се да између
ове две крајности ве постоји ништа,

.\

ца. То омогућава сагледаваље описи
ваног догађаја из потпуно нових пер
спектива и настајаље често. неочекив
индукује у правом читаоцу, песиичким
делом надахнутом у суштини ствара

2004

ЦРНЕ РУПЕ СРЕДЉИХ МАСА

Уза .ме тоnла ти се nрuби јаче,

јем јула месеца (прецизниЈе 31. Јула).

аних асоцијација и идеја коЈе уметник

јул

Горан Пави"'ић

да небо раздроби nланету,

омеђених простим чиљевицама и љихо
вом синтеэом доведе до нових интуити
вних уопmтаваЊа и идеј.а, у зависности
од степена мобилизације интелектуал

них и емоционалних могућности читао

http:/ /science.nasa.gov,

Сав Мостар dpazuм "а.меае.м се осу.

логичким доказима, песници ће своЈа
сведочеља обележити личном истином ,
на трагу Толстојеве поруке да !,гово
ром човек преноси другоме своЈе ми-

спектра

тра, тако да ће објекти које посматра
мо бити нешто црвенији.
Плави Месец је релативно ретка по
јава, ако сте у прилици да га посма
трате вероватно иећете бити у могу
ћности да приметите промену у боји
месечеве површиве. .Мада .. .

Ру.менио се nлод зрелих zраната.

Неzдје, уз летве, шушто је

електромагиетског

у плавом делу електромагветског спек

Ноћ бјеше nлава, и у nолута.ми

носи печат субјективвости ~ за разлику

од учељака и астронома КОЈИ ће се сло

npazy

део

се може расејати на такав начин да до
нас стиже у иајвећој мери љегов плави
део и тада смо у могућиости да видимо
плави Месец. Како се приликом наве
дених догађаја у атмосферу дижу огро
мне количиие прашиие од којих највећи
део има далеко маље димензије, већа је
вероватноћа да ће се расејати зрачеље

прилог овоме сведочи Шантићев "пое
тски извештај" о метеору над Мостар

МАЛО ПОЕЗИЈЕ

роде и појава у свету око нас.

дљиви

у
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шеље за настанак црних рупа средљих

•

маса.
Судар и звезда у средиштима
звезданих јата.
КОристећи GRAPE-6 суперрачуиар
који се налази у Јапану, симулирали су
кретаље звезда у звезданом јату MGG11 (богато звездано јато у галаксији
М82 у сазвежђу ВеЛики медвед, у чи
јој се близини налази извор Х-зрачеља
који Је кандидат за црну рупу средњих
маса). СимулацИјом је показано да се

звезде великих маса. током периода од

4

милиона година по формираљу јата

групишу у средишљим деловима јата,

много пре него што би свој живот за
врmиле у виду супернове .
Густииа
звезда у средишљем делу јата је изу
зетна и судари међу љима су веома че
сти, убрзо се форм_ира звезда монструм
чија је маса између 800 и 3000 Сунче
вих маса. Тако масивна звезда убрзо
завршава свој живот као црна рупа '<(И
ја је маса истоГ реда величиие, рекао
је Симон Портегис .
Његов тим је симулирао кретаље

звезда у јату MGG-9 (масивнијем и ве
ћем јату од MGG-11, .У чијој околини
није примећен извор Х-зрачеља), та
кође у галаксији М82, али симулација
није дала као резултат формираље цр
не рупе. Изгледа да су у случају овог
јата звезде малих маса успориле гру
писаље

масивних звезда у

средишљем

делу јата тако да су оне завршиле свој
живот

као

супернове

пре

него

што

су

стигле да формирају звезду мовстру

ма, рекS.о је Симов Портегис.

·

·

Можда ће откриће црних рупа сре
дљих маса помоћи у објашљељу наста
вка супермасиввих црних рупа у центр

има галаксија, рекао је у коментару ва

рад својих колега ван дер Марел (Roeland Р. van der Marel, Space Telescope Science Institute).
Према : Sky & Telescope, август 2004.
Горан Павичић
САТУРН
Добио је име по првом владару
Олимпа, а љегови сателити су названи
по Титаиима (наследницима Кроиоса

Сатурка) . довољан је један_ поглед ове
величанствене планете кроз телескоп и

сигурно већете остати равнодушни.
Јула месеца 2004. године почело је да
се исписује ново поглавље у истраживаљу Сатурна .
·
Заједвичка мисија Насе и Европске
космичке агенције коначно је достИгла
свој циљ. Космичка соида Касинu-Хај
zенс лавсирана 15. октобра 1997. ушла
је у орбиту око Сатуриа 1. јула ове
године и током следеће четири године
истраживаће планету, систем прстен
ова и сателите са до

са..џа иедостигву

том прециэношћу.
Совда Kacuнu опремљена је са два
наест инструмената чији је задатак да
изврше преко двадесет одвојених екс
перимената. Хајинс, чија је судбина
да се у јануару 2005. године спусти
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на Титан (највећи Сатурнов сателит
и други по величини у Сунчевом сис
тему) носи додатних шест инструмената.

·

Током четири године планираног
трајаља мисије, Касини ће извршити

76 обилазака око Сатурна. Поред Ти
тана ће пролетети 45 пута што ће се
користити за корекције путање .
Иако је Сатурвов прстен изузетно
атрактиван, и понекад баца у други
план саму планету, главни циљ мисије
је управо проучавање атмосфере Са
турна. Као и Јупитер, Сатурн иззрачи
више енергије него што прими са Су
нца. Највећи део тог вишка енергије
ствара

се

гравитационим

сажимаљем

дубоко у унутрашљости .
Један од
инструмената ва совди је пројектован
да одреди глобални распон температу

ре ва Сатурву, састав атмосфере ...
Одређени процеси ва Сатурну гене
ришу ниско-фреквентне радИо сигнале
који су откривени приликом пролета

сонди Војауер

I

и П. Периодична про

мена интензитета ових сигнала се при

писује ротацији Сатурна.
Али, већ
прва мерења са Касинија су показала

i.
~!

1:

!

!'

да се период промене променио за ско

ро један проценат у односу ва податке
које су слали Војауери.

За многе, најузбудљивији део Ка
синијеве мисије је изучаваље система
прстевова.
Откривени 1610.
године
телескопом Галилеа Галилеја, до данас
нису открили своје тајне.
Димензије
прстева су изузетне и крајље збуњују
ће, пречвик од скоро 280 OOOkm и де
бљина од свега неколико десетина ме
тара. Колико је прстен стар, како је
настао, како настају пукотине у прсте
ву, све су то питаља ва које ће Касини
можда дати одговор.

Током: трајаља мисије, Касини ће
Имати блиске пролазе поред 16 Са
турвових

вепиких

ледених

сателита

(тренутно "знамо" да око Сатурна кру
жи 31 сатепит). Непосредно пре ула
l
1

l:
!ј

/:
1

ска у орбиту око Сатурна Касини је
пролетео ва свега 2000km од маленог

(свега

220 km

у пречвику) сателита

Фебе. Овај удаљени Сатурнов сатепит

има

ретроградан

смер

кретаља

и

ве

роватно је заробљени објекат Кајпер
овог појаса. Евцелад, објекат са ва
јвећим албедом у Сувчевом: систему је
можда Европа Сатурвовог система са
телита. Овај, свега 500km у пречвику
велики сателит изложен је снажном де
јству плимских сила које су можда у
стању да генеришу енергију која је до
вољно велика да отоnи лед на љеговој
nовршини.
Поред, Јапета, мистерио

зног сателита са два лица, Касини ће
nролетети ва свега 1000km.
Водећа
хем:исфера овог сателита је црне боје, ..
и можда nрекривена слојем органских
молекула, док је суnротна страна изу
зетно светла. Инструменти на Касини

ју ће помоћи у одређиваљу састава тла
и можда дати одговор на питаље зашто

овај сатепит има тако различите хем:и
сфере .

Сонда Хајzенс, ће својих пет минута дочекати средином: јануара 2005.

године. Одвојивши се од Касинија кре- /
вуће на пут ка вајвећем: Сатурвовоt.f
сатепиту - Титану. Ако све буде ра
дило како је планирано, Титан ће по
стати вајудаљенији члан Сунчевог си
стема на који се спустила људском: ру
ком створена машина . Иако ће спуш
тање кроз Титавову атмосферу трајати
нешто више од два сата,

инструменти

на Хајzенсу ће вам пружити податке
о саставу атмосфере, ветровима , при

тиску, чак је у nлану да се направи и
звучни заnис . У плаву је да се направе

фотографије nовршине (иако је на огр
омној удаљености од Сунца на nоврш
ину Титана стиже 500 пута више Сув
чеве светлости него што пун Месец ре
флектује на Земљу), да се одреди
албедо површине, састав тла .. .
Ако
преживи спуштање, сонда ће радИти
све док се батерије ве испразве.
Изузетно амбициозва мисија каква
и доликује митском: владару Олимпа је
тек почела да нас изненађује, најбоље
тек долази._

Према:

..
Sky & Telescope, јул 2004.
Astronomy Now, јул 2004.
Горан Павичић

111 страва корица: Снима~~: Сунца начи111ен са терасе Народне оnсерваторије
24.· 7. 20q4. у 11"3(1" UT,_ (meлec~~:on: ТАЛ 200К, аnарат: Сапоn F1, 9t&лтер на
ба:т {lолизе Baader Planetarшm ND 3.8, (тл.м: kodak tehnical Рао 2415, дУжина ос
ветљава'l!>а: l/2000s). Снимили и обрадили: Ненад Филиnовић, Бран11:о Си.моновић
и Владимир Йене:тfi.

IV страва корица : Судар две сnиралне <!ала~~:сије. За не11:оли~~:о .милијарди год
ина Млечни nут и _А ндро.медuна гала~~:сuја ће се _сударити u {lор.мирати уиновс"У
елиnтичну zала~~:сиw. Снима~~:: Х аблов сателитс~~:u meлec11:on

-~;~~.~:..- -~-:
.

..
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ЧАСОПИС ЗА
АСТРОНОМИЈУ

У овом раду описана су посматрања 27 комета урађених од фебруара 1980.
године до фебруара 1998. године. Укупно је извршено 284 посматрања. Приликом
nојединог посматрања одређиване су визуелне карактеристике :комета те љихов
положај на звијезданом атласу неба. До 1988. године то је рађено на Сарајевском

атласу неба (епоха 1950) у којег су уцртане звијезде до 6,25 магнитуде , а од
положај је одређиван помоћу америчког Sky Atlas 2000.0 у којег су уцртане

. тада

звијезде до

8,5

магнитуде.

Сјај комета (главе) је одређиван оком, уколико су биле сјајније од четврте маг
нитуде, бинокуларом сјаја од четврте до седме магнитуде, а најмањим повећањем
у кориштеном ~лескопу уколико су били слабијег сјаја. Промјер главе одређиван
је мјерељем разма.ка звијезда у видном nољу телес:коnа или разма.ком звијезда на
атласу.

Урађено је укупно 294 цртежа, било цијелих комета или њихови.х кома, онаквих
какве су изгледале у кориштеним инструментима . Све то заједно са датумом те
nриближним локалним временом, заведено је у дневнике односно архив кометаряих
nосматрања .

Од 27 комета њих 14 су периодични комети чији је nериод обиласка око Сунца
мањи од 200 година. Означени су словом Р испред свог имена. Њих 9 приnада
Јупитеровој фамилији периодичних комета, чији је најдаљи положај од Сунца
а.фел, близу путање планета Јупитера . То су : Giacobini-Zinner, Тетреl 2, .Encke,

Faye,

-

Schauтasse, КорјЈ,

Wild 2, Wirtanen, Hartley 2.

Комете

Halley, Brorsen-Metcalf,

Sшift-Tuttle припадају Нептуновој фамилији комета. За комет Stephan-Oterma не
мам ·податке приnадности. Ипак судећи по његовој привидној nутањи по небу
приликом посматрања, која је затварала велики нагиб са еклиnтиком, те пери
оду, предпостављам да приnада Урановој фамилији комета. Јер више - мање све
комете Јупитерове фамилије имају мали нагиб своје путање са еклиптиком . Комет
Teтpel- Thtlle припада Урановој фамилији.
Остали комети које су неnериодични, или ако су периодични али са периодима
обиласка око Сунца у хиљадама година , означени су словом С испред свог имена.
Из посматрања је лако видљиво да су ти комети били најсјајнији. Што је логично,
јер су ријетки гости унутрашњости Сунчевог система . То ријетко, уколико га је
икада раније било , излагање топлој близини Сунца сачувало је све лако испариве

твари. Ila када се послије хиљада година, или по nрви пут нађу у близини Сунца,
засијају тако јако да се голим оком лако уочавају. Засијају сјајем тако несвој
ственим већ добрано потрошеним језграма кратко-nериодичних комета. Управо
су такви били сјајни комети Hyakиtake те Hale-Bopp.
Ових 27 комета нису много у 18 година, јер се великим телескоnом барем
толико слабих комета може посматрати у пар година. Ипак ов.цје се ради о ама
терском посматрању, дакле о ограничености само на сјајније комете видљиве у
малим инструментима за које сам имао ефемериде; за које сам нашао слободног
времена да их са више или мање успјеха пратим.

Гледајући унатраг тешко је у том мноштву сјећања одабрати најпосебнији
комет. Свакако да је за мене комет Hyakv.take био најљепши комет којег сам досада
видио . Иако је био четири пута мањег сјаја од комета Hale-f!opp, али због своје

*

Видети напомену редакције на страни
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велике главе, те огромног

pena комет је

заиста у максимуму био изузетан nризор.

Призор у којега би људи из nрошлих времена (а неки можда нег.цје дан данас)
са страхоnоштовањем гледали. Комет Hale-Bopp је такођер дивна усnомена . .То
је мој најnосматранији комет, 25% од свих кометних посматраља. Такођер на
јвише сющиран, 30% од свих урађених цртежа комета . Са своја два сјајна репа
у максимуму, сјајним језгром са избијајућим млазевима, те халоима у ками.
Изненађујући је био nериодични комет Faye. По ефемеридама је тада требао
бити 12,2 магнитуде, а када сам ·га потр·ажио телескопом, за чуђење био је скоро
пет магнитуда сјајнији, украшен са малим репићем.
Или мали периодични комет Enke, најбржи комет око Сунца којег сам само
један nут досада о.смотрио. И то једва.
·
Иnак у најтоплијем сјећању је nериодични комет Halley. Не Зато што је најпоз
натији, већ Зато што је то био први комет којега сам систематски посматрао. Он
је био база, nочетни основ система посматрања комета којег сам се кроз наредне

,.

Г?дине 19'12. иЗ Финске поново га је открила Liisi Oterma па се комет м ' есто
CoggJa-Otermo. неnр~ведно зо~е Stephan-Oterma. Комет има nериод од 37 70 ~о1ша
а nриnада УрановоЈ фамилиЈИ комета.
'
'
Посматрао сам га само два nута. Први nут 05. децембра 1980. године е
ФРа.ю:ором 80/800 mm када ~е налазио у непосредној близини М1 маглице .Рак
У звијежђу Вика. Изгл~дао Је .nс;шут. округле дифузне мрље nромјера 5 л чних
минута, мало гушћи_у Језгру СЈаЈа око 8,2 магнитуде. Сутрадан је бlffi-ел~них

]

карактеристика гибаЈући се nолако у правцу сјевера.

т --

1

·

године придржавао.

И сада када се сјетим, жао ми је што га нисам више пута посматрао·. А било ·
је прилика. Или што га нисам раније уочио иако сам могао . Или што га нисам

' ··..:·,

више посматрао на јутарњем небу, или када је био нај ближи Зем.iьи у максимуму

сјаја али ниско над морским хоризонтом. Теоретски тада сам га из Дубровника
могао посматрати али за скоро двије магнитуде пригушенијег сјаја због апсорп
ције дебеле атмосфере. Био би то лијеп призор : славни комет ниско изнад мирног

•

мора. Колико је веза између њих по саставу, а можда и порјеклу?
·
Како је било лијепо тражити неки комет у рана јутра у Херцеговини . Ведрој,
чистој, незагађеној . Пред зору увијек као да је најхладније . Само пред веома
веДра свитања увијек неки хладан вјетар долази са истока . Наслони се на лице,
ускомеша косу, затрептају очи. Кад трнци прођу од којих читаво тијело задрхти.
Како је само херцеговачко веома ведро свитање nрепуно свемириса цвијећа,
дрвећа, животиља. И некаква чудна, највећа тишина тада дође. Током ноћи

C/Bmdfield 1979 1
06. 02. 1980. ГОД. у 19h15m
рефрактор 80/800mm, увећање 28х
nоље цртежа 1,6°

увијек се неки ·шумови чују . Шушкање јазавца или језа? Зеца, ласице или лисице'?
Хук ћука или рески цвркут шишмиша. Инсекти пјевају, призивају у мраку своју

.

свевољену врсту.

А онда nолако, тихо, тихо, тише дође чудни тајац. Уснуо свијет као замрзнути
комети у Ортовом облаку. Највећа тишина пред ексnлозију зву1юва у првим св
јетлостима ране зоре када се све буди, устаје, окрене, покрене. Сви ти мириси,
звукови, свјежина јутра, фотони далеког комета ухваћ~ни оком, су заиста оно што
најдуже остаје у угодном сјЕфању.
·
Желио бих да ова скраћ.ена кронологија о nосматраним кометама буде скромни
прилог срnској а.матерској ·астрономији јер сличан зборник никада раније није био
објављен код нас.

фебруара

1980.

године рефрактором

80/800 mm

када се налазио

око три ступња јужно од звијезде Омикрон Вика близу границе са звијежђем Кита.
Изгледао је nопут мале овалне мрље промјера 9 лучних минута са сјајнијим дозви
јездастим средиштем укуnног сјаја око 6,0 магнитуде. Из главе nрема ENE, изби
јајући из самог језгра, nружао се кратки танки реnић , дуг око 0,8 стуnњева.
Посматран је само три nута, задњи nут 09. фебруара 1980. године када се
налазио око 10 лучних минута јуrоисточно од звијезде 4 Виkа . Изгледао је nопут

округле мрљице nромјера
око

6,7

6

луЧних минута са гушћим језгром те укуnног сјаја

·

магнитуде.

Р /Stephan-Oterma

поље цртежа

1,6°

C/Levy-Rudenko 1984 t

од стране Америкаl!аца Do.vid Levy-a те Michael Rudenka 13. новембра
198 ~ткривен
·. године као магличасти обЈект 9,4 магнитуде у звијежђу Орла. Посмат ан

само Један nут, 17. ~ебруара 1985. године када се налазио око један стуnањ јЈго

источно одгалаксиЈе М81 у Великом медвједу. У рефрактору 80/800 mm је био

веома слаба, тешко уочљива. ~ф~зна мрљица сјаја око 10,2 маrнитуде, у n ом'е

Један од .многих комета откривених током 1970-их година од стране аустрал
ијског астронома аматера WЩiam Bradfield-a. из Adelaide-a.. Комет се са ју>КНог
неба гибао nрема сјеверу кроз звијезде Еридана те Вика .

06.

рефрактор 80/800mш, увећање 28х

NGJ зб'т~; ~;:~:: N~~то СЈаЈНИЈег средишта, сличан оближн.ој слабој га~ак~Ј;~

C/Bradfleld 1979 1

Уочен је

P/Stephen-Otermo. 1867 Ј
05. 12. 1980. ГОД. у 13h45m

1867 I

Комет је открио давне 1867. године ierome Coggio., тада 18-то годишњак тек за

послен као помоћНI:f nосматраЧ на Марсејској оnсерваторији. Умјесто да. се ко:Мет
зове по откривачу као што је уобичајено, директор оnсерваторије Eduard Stepl~an
је неnраведно пријавио откриће као своје ; вјероватно сматрајући да . млади Coggia

не засЛужује да комет који је сретним сЛуЧајем открио носи Ње.Гово име.

F /Giacoblni-Zinner 1984 е

Перифодични. комет (nериод 6,~1 година) откривен 1900. године, члан Јупи

тефрове
е

амилиЈе комета.

емериде.

СлучаЈно посматран само један пут јер нисам имао

б Пf~so сам желио што раније уочити Halley-eв комет, у рано јутро 13. сеnтем-

ора
рион

·. године сам са рефрактором 80/800 mm претраживао дио звијежђа
ГдЈе се по ефемеридама требао налазити Halley-eв комет. Посли'е изв'е

сн0 трагањ~ уочи~ маr:личасти објект сјаја око 7,2 магнитуде nовише Јзвије1де

Х

риона.

ошта _Је објекат био кометног изгледа, сјајнијег средишта у глави

те нешто издуженији nрема заnаду

зачетком

pena;

(6 лучних минута) насуnрот Сунца _ дакле с~

погрешно закључим да је то Halley-eв комет.

Чудио сам се ~ако је пуно сјајнији него у ефемеридама, на nоложају неколико

~туnњева . заn~дниЈе од прорачунатог.

Након седам дана nоново nотражим об

јект nроЦЈењујући да се требао пом~ти заnадније, али nослије дужег трагања
уо.коло. ~е .уочим н_ишта.

Тек . касније сам сазнао да је то био периодичи комет

G~acobш~-Zшner КОЈИ се случаЈно у септембру налазио на небу близу Наllеу-евог

комета.

-
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Иако се У овом пролазу комет није показао тако сјајан као раније кроз историју

-~~{i• ·~; •.'_.; :: '. ~· l

~ак сам урадио укупно 33 посматрања у периоду од скоро 8 мјесеци. Од тог~
Је било 19 посматраља прије, а 14 посматрањ·а послије кометиног пролаза кроз

:
',
·
:.~·:'. F
~: . · .>F?~::·
, ..
. - _··, ·::. , ,·.;,.•: ·:
:: ~:! • · :, ,::.~~ -

\' • ·' :A:I· :

\ f,

~ .

1

1'' , ,

,'

• • :

~

.

'

..

перихел дана

~

•

нов~мбра 1985.

'

године рефрактором 80/800

mm када .с~ Н~;UЈазио мало пов~~е звиЈезде L Вика. Изгледао је попут округле
мрљице ~ЈаЈНИЈе у средишту, СЈаЈа око 7,3 магнитуде. Кретао се према западу

'

кроз _звиЈежђа Вика, Овна, Риба, па према југозападу кроз Водењака, Јарца
СтриЈелца.
'

\

•

фебруара 1986. године· када је од Сунца био далеко око о 6

Комет је први пут уочен 06.

, ·,:. ·,:·'\

1

99.

астрономскихЈединица.

Комету су СЈаЈ те велична лагано расли да би у ноћи 01.

год.

децембра 1985 .

био уочен кратки . реп у правцу ENE. Како се комет nриближавао Сунцу

тако се све в.ише разв~Јао.

Глава је постајала сјајнија , овалнија, према Сунцу

~арабошf~НИЈа, оштриЈа. У средишту углавном ситно размрљана без оштрог зви

Јездас~г Ј езгра. Реп је п.остајао све дужи ~е сјајнији .

НаЈљепши призор приЈе перихела комет Је имао на вечерњем небу 12. јануара
1986 .. ГОЈ?f~е када се налазио око четири стуnња источно од звијезде {3 Водењака.
Био Је СЈаЈа око 4,4 магнитуде , сјајне главе параболичне према Сунцу, те репа
дугог око 2,6 ступњева.

~-

Због мје~ечине, лошег времена те конјун:кције са Сунцем , комет је уочен поново

након два м~есеца, nред зору

CjLevy-Rudenko
17. 02. 1985. ГОД. у 23h45m .
рефрактор 80/800пun, увећаље 28х

поље цртежа

1,6°

19.

марта

1986.

године када је већ скоро почело да

с~и!iе. Пио Је ниско над хоризонтом око 2,5 ступњева NE од звијезде w Стријелца.
СЈаЈне главе око 4,2 магничrде, nараболичније према Сунцу сјајније у средишту,

Р/Giacobini-Zinner

13 . 09. 1985. год. у 03 1'45m

те финог репа дугог око 3,6 ступњева . При глави ужег, а удаљаваљем од ње се
полако ширио , слабио те губио у првим зракама све свијетлијег јутарњег неба .

рефрrо-"ТОр 80/800шш , увећање 28х
nоље цртежа 1,6°

.(

C/Thiele 1985 m
. Комет је от,кривеи фотографски

13.

маја t9&~ . . r;оди~Р. . (nриликом, спимања
НаЏеу-~Цоr. Ј,<.омета) · о~ е~ра.Не Није~ща
С. T!tiele~a са

80 сiџ

\,

\

Цanibцrg-Schшiclt те

лескопом поста:в.Љен:иМ: на . Calar Alto
опсерваторији у Шпанији . .
.
Посматран .-· tамо 'je.itнo~t , · 25·. · окто
рра 19&5 . . године у рано јутро , када
Се на.Щ\,:јИО . ОКО 1,7 . ступњева ИСТОЧНО

\
.,,

.

. од Звнјезде 56 Перз.еја . · У рефраюору
.80/800
изг,ледар . је џопу~ ма~е (З
· Цу~а ' м.иЈ:!ута) окру~ле мрље сјаја око

mm

-

s·,9.

магЏитуде с~ нешто сјајнијим сре
дишњим дијелом. ·.

Слика лево: C/Thiele, · 25.

zод.
·

Р /Halley

·--- -·-~-------

1О. 1985.

у Оз" 35"', peфp~~"mi>'p 80/Sdon\m,

увећа'Ње 28х , ~оље цртсжа

1, 6'0

1982 i

Најславнији од свих комета. У заб:Иље.женој историји · широм свијета постоје

nодаци о барем 30 повратака овог . небеског тијела кроз вијекове. Енглески - ас
троном - научник ~Џ 17/18 вијека Edmond Halley је . успоређујући путању комеТа
којег је он посматрао 1682 .. године са путањама . неких комета из рацијих стољећа; ·
дошао је до закључка да се ради о истом тијелу са Периодом обиласка око Сунца
од око 76 година те је nредВидио његов поновНи повратак 1758. године.
И заиста комет је крајем те године поново уочен, а кроз перихел је прошао
наредне године. Од тада, њему у част овај комет носи име Halley-eв комет. Сматра
се да је овај комет барем већ 40 пута обилазио око . Сунца, а на свом поновном .
.кретаљу према унутрашњости Сунчева система уоЧен је чак четири гоДине прије
пролаза кроз перихел . Тачније, 16. октобра 1-982. tодине СНИЈ\оiљен је 5 метарским
телескопом Палома р . опсерваторије · у САд• а .. Тада је био звијездасти објект · oi<o
24 магнитуде, ОД Сунца удаљен 11 астрОНОМСI<ИХ једиНица, ОДНОСНО око г '6'20
милиона I<Илометара од Земље.
·

)

i- r

PjHalley
05. 01 . 1986. ГОД. у 18h15m
рефрактор 80/800mm, увећање 28х
поље цртежа 1,6°

..........

/

P/Halley
12. 01. 1986. год. у 18hl5"'
двоглед 7x50mm, поље цртежа 7,1°

Кретавши се све јужније комет је престао бити лако видљив за посматраче
умјерених сјеверних ширина, да би након најближег· пролаза поред Земље , 11.
априла 1986. ГОдине (када је био најсјајнији у ОВОМ пролазу) на даљини ОД ОКО
0,4 астрономске јединице, започео кретање према сјевера-западу кроз звијезде

Кентаура ;ушавши у Хидру. Ту је поново постао видљив увечер 20. априла.
У спркос МЈесечини лако се уочавао као дифузна мрља, сјај нијег језгра те слабог
репа према истоку. У слиједећем посматраљу од 27. априла увечер на тамном
небу, глава комета је била округла, велика 13 лучних минута, сјајнијег језгра, а
реп се протезао према

ESE

у дужину око

1,8

ступњева .

Кретајући се сјевера-западно кроз звијежђа Пехара, Хидре, Секстанта; комет
је прво лагано, а онда све брже губио на сјају. Глава му се смаљивала, а реп

престаје битИ уочљив 11.

маја.

Последње моје посматраље . је било у вечер
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01. јуна 1986. године I<аДа је комет био око 4 ступња јужно од звијезде б Сек
станта. Изгледао је попут слабе дифузне мрљице 8,3 магвитуде, нешто сјајнија
у средиmту. Тада се валазио око 1,8 астрономских једивица од Земље ва свом
кретаљу у таму из које се, ево већ више од 25 стољећа редовно враћао.

Никада раније није било снимљево језгр

НаП
одговоре ва питаља везана уз ова древнаон~б~::·~ела~у-ев
комет је дао многе

•

Табела

1.

1.
2.
з.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

/ /

_.

-""'

\

~.
•

1

\

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26:
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

P/Halley
06. 05. 1986. год. у 21 "35m
рефрактор 80/800mm, увећање 28х
поље цртежа 1,6°

--······---...........

\

.)

---- -·-.

...

·.·.~
-~.

\

\

\
1

)

P/Halley
12. 05. 1986. ГОД. у 21 1'45m
рефрактор 80/800mm, увећање 28х
поље цртежа 1,6°

PjHalley
01 . 06. 1986. ГОД. у 22"15m
рефрактор 80/800mm, увећање 28х
поље цртежа 1,6°

Током посљедљег повратка Наllеу-евог комета у близину Сунца извршен је
веома опсеЖан научно-истраживачки програм проучавања самог језгра. Двије

Табела .магнuтуда ЈСо.мета

Број посмараља

1

P/Halley
19. оз. 1986. год. у О4"зоm
двоглед 7x50mm, поље цртежа 7,1°

1:

Датум

06. 11.
07. 11.
10. 11.
15. 11.
21. 11.
29. 11.
01. 12.
02. 12.
03. 12.
07. 12.
13. 12.
15. 12.
16. 12.
27. 12.
05. 01 .
07. 01.
10. 01 .
12. 01.
15. 01.
19. 03.
20. 04.
27. 04.
02. 05.
03. 05.
04. 05 .
06. 05.
07. 05.
10. 05.
11. 05.
12. 05.
26. 05.
28. 05 .
01 . .06.

1985.
1985.
1985.
1985.
1985.
1985.
1985.
1985.
1985.
1985.
1985.
1985.
1985.
1985.
1986.
1986.
1986.
1986.
1986.
1986.
1986.
1986.
1986.
1986.
1986.
1986.
1986.
1986.
1986.
1986.
1986.
1986.
1986.

Halley mv, mh
D

{АЈ)

0,94
0,91
0,84
0,74
0,65
0,62
0,63
0,64
0,65
0,69
0,79
0,82
0,84
1,06
1,24
1,27
1,32
1,36
1,46
0,84
0,52
0,69
0,83
0,86
0,89
0,92
0,99
1,08
1,11
1,15
1,60
1,67
1,80

mv

mh

7,3
7,3
7,0
6,8
6,7
6,3
6,1
5,9
5,9
6,0
5,8
5,8
5,7
5,4
5,0
5,0
4,8
4,4
4,5
4,2
4,5
5,1
5,7
5,9
6,0
6,2
6,3
6,5
6,7
7,1
7,7
8,0
8,3

7,4
7,5
7,4
7,4
7,6
7,3
7,1
6,8
6,8
6,8
6,3
6 ,2
6,1
5,3
4,5
4,5
4,2
3,7
3,7
4,6
5,9
5,9
6,1
6,2
6,2
6,4
6,3
6,3
6,5
6,8
6,7
6,9
7,0

mh = mv - 5 log D
'

i.;:a

совде, Beza-1, Beza-2 прошавши близу језгра комета на око 8000 km послале су

око 1200 фотографија уз свеобухватну анализу унутрашље коме. Европска међу
планетарна летилица Giotto прошла је 14. марта 1986. године на само 540 km од

језгра. Утврдило се да је језгро црне боје са неколико активних испусних отвора
из којих је избацивана велика количина прашине. Само језгро комета је громада
неправилног крумпирастог облика са дуживом око 15 km, а ширином око 8 km.
1·

',

·-

mv- визуелиа, привидна магнитуда {величина)
mh - хелиоцентрична магиитуда
D - удаљеност комет - Земља у АЈ - астроиомским

јединицама

- - - - - - - - - - - - - - --- ··-- · ··---- - - - - - - - - - -
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1

C/Bradfield 1987 s

1

•

l ~!:О је_ био трИнаести новооткривени комет од стране Аустралца . Williem Bradfi-

Olткривен
а те Је тада он био рекордеџ по броју новооткривених комета у ХХ стољећу
11. августа 1~87. године У звијежђу Хидре као l.rагличаст об·ект 10 '

~:~нr;уде. У перихелу Је био 07. новембра 1987. године, а. најближи З~мљи ј~

О

д.дец,ембра 1987. године. Гибао се у правцу сјеверо-истока кроз звијежђа
ел< 1ина па источно кроз Пегаза, Андромеду, Рибе .
. . Уочи? ~ам га тек 07. децембра 1987. године када је био у сјеверном ди
Јелу ЗВИЈежђа де~фина на око три ступња поnише звијезде а · деЈЈфина. Сјаја око
~6 магн~туде са Јасном главом те репом дугим око 1 8 ступњева у правцу ENE
купн? ЈС nосматрам 13 nута. Комет је у рефрактору 80/SOO шш nоказивао ф~ ·

8

14 . Јануара 1988.

Р еп ~ОЈИ се из посматрања у посматрање мијењао у дужини или интезитсту да би

т

..

\11

Jll

године престао бити уочљив .
.
'
. У ноћи 20 .. децембра 1987. године уочен је веома слаби анти-реп. Кратак до
око 9,1 ступањ ynepe~ У nравцу Сунца. Комету је сјај лагано опадао а nосле1џьи
пут_Је посматран 18. Ј~нуара 1988. године када се налазио око 1,5 сту~ева NE од
ЗВИЈезде Ф_ ~иба . Био Је попут округле мрљице са слабим дозвијездастим језгром
укуnног .СЈаЈа око . 7,5 магнитуде .
·

'fl

,.

Дuja"tpcu.~ nромјене сјаја 'ICo.мemaJialley

Анализом . дија.грама проl,-rјене сјаја ко~rета Halley лако се уочава . слиједеће:

Праћењщf кривуље в·изуелне магнитуде лако је видљиво да сјај комету расте како
се ближи Сунцу . . Односно, након пролаза кроз перихел сјај још расте како се
приблИжава Земљи (до максимума) у априлу 1986. године . . Затим сјај нешто
убрзаније опада (стрмија крИВуља) са удаљавањем комета од Сунца односно
Земље .

·

·

·

. ·

.

.

·

.

nраћењем крИвуље хелиоцентричпе маГнитуде види се да сјај комету убрза-

1

i -'

i.

;.~~ .

1

1

.

C/Br-adfield 1987 s
12 . 12, 1987. год. у 18h1om

рефрактор 80/800mщ, увећање 28х
поље цртежа

Ј

1,6°

C/Bradjield 1У87 s
20. 12. 1987. ГОД. у 18 1'05тn

.

рефрактор 80/800mш , увећање 28х
nоље цртежа

1,6°

Р /Tempel 2 1987 g

. Ком~т је 1873. године открио Нијемац Wilhelm . Tempel. Припада Јуnитеровој
фамилИЈИ краткоnери_одичних комета са периодом обиласка око Сунца од 5,48 .
водина. у ~ерихелу је био 19. септембра 1988. године. Кретао се · ИЗ эвијежђа ..
. аге: nрема Југо-истоку кроз Шкорпиона, Змијоносца, Стријелца.
.
·. .
.
Посматрао сам га само четири пута у рефлектору 140/1400 mш. Uрви пут је
био уочен 10 .. август~ 1988. год. када је био на око 0,2" ступња SW од звијезде
48. Ваге. ~адњи пут_ Је посматран 04: новембра 1988; . год. када је био у ВW · ·
диЈелу звиЈежђа ЗмиЈоно~а. Комет Је углавном био слабог ·. сјаја, максиМално ·
око 9,1 магни~уде изгледаЈући попут слабе дифузне мрљице ·са .маЛо сјајЈtиј:Им
средишњим диЈелом.
· · ·
·

.

Када

ј.е довољно далеко активна подручја се смирују , а масивније честице nрашине

и:Ј кометине атмосфере . (чија друга космичка брзина није била довољно веЈЈика)

·

/

"

.

Удаља.вањем од Сунца комет се хлади, смањује се 1\КТивност м.лазева.

,/
/

...

тивнЈ-tх iюдручја . Захваљујућi'Ј свом дужем периоду он је . ип я.к сачув ао " свјеЖину "
којој дугује свој релативно велики сјај у односу на остал е nе риодичне комстс.
А11.'Тивност само . старих подручја говори о уiiутрашњем саставу На/lеу-евог
комета. Изг:Ледu да је састављен из великих гроыада нешто веће густоће мсђусuбно " сљепљених" '!алсђеним пливовима. Тај међупростор .зал еђених плинова
између громада · је покретач млазева који избијя.ју кроз кору коыета која се зnгри
јаnа прИближавањем Сунцу. Топлина nродире све дубље а.ктивирајући залеђене
пл.инове који са собом еруптивно у атмосферу комета однос:е велике количинс

/

\

пута , тако да је ,,стандардизирао " своју активност на неколико константно ак

. nрашине .

i

1

ј

'.\

значи да је комет већ · доста пута обишао око Сунца, најмање неколико стотина

.

· 11

\

комет се налазио око једну астрономску. јединицу далеко од Сунца. То значи
да су моја мјерења визуелне щtгнитуде . била доста тачна. Криnуља · хслиоцсн
тричне магнитуде такођер показује да код комета Halley -нема наглих nовећања
сјаја насталих изненаднИм акт.ивирањем вових . подручја на кори кометног језгра
из којих се избацују нове огромне количине прашине, односно плинова у кому .
Следујући томе, изгледа да су активна само стара подручја. А то · може да

'1

\

1

дине када с;у обје величине биле . сјаја око 5,5 маrнитуде, те 07. маја 1986. године
када су обје вели.чине биле ·сјаја око 6,3 маГниту.це. С~~ро таЧilо у те датуме

1

.

1

расте токоr-1 щщембра 198.5. године. Током јануара сјај наставља убрзаније
да расте. У перИхелу је сјај вјероват~о . био највећи , а зitтИм опада п~>пагаrю
(кривуља блажег нагиба) . Сигурно да ЈС хелиоцентрична· кривуља таЧНИЈИ показатељ активности ко Цета · шю се мјери свеукупни · сјај . · ·
. .
· Обје кривуље с~ сусрећу . (сјеку) приближно на дане 24. децембра 1985. го

:1

."·

\.,

·

. није

1

рла ,

лагано nадају на nовршину . Можда су с: нажни млазеви избацили у атмосферу око
.комета нешто масивније громаде, које касније nоновно падају на површину комета.
Тај пад , љегова енергија судар <.\, можда поновно накратко активира поврmину
комета пробијајући кору.
То се . тада може запазити као изненадно повећање
· коме , односно сјаја комета Ш\ већим удаљеностњ'ш од Сунца.

С /Machholz 19S8 ј

.

Откривен од стра~е А,.iериканщi Don Machhol;a двогледом 27х130

сам посматрао . само Једном,

...
. • ~· . i

nim: Ко1.lет ··..

14. августа 1988. године nред свитање: Нала.Зио ' ;се
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око 1,3 ступња . NЕ од звијсзде 8 Ориона. У рсфрактору 80/800 нш1 био је сјаја око
7,8 :магнитуде. дифузне главе (nромјера 5 лучних минута} eu густим ерсдиiшьим
дијелом , те веома сЈiабим кратким (0.1 ступља) рспићсм у правцу S\V. Гибао 1'!:'

..
1

источно, преliш Сунцу .
1

--·--·~-- - ··· · · ..г···

/

,.··

·.
i

/
'

....

i

·•

.

f

\

•

~ ~ -·

(

\

\"'

рефлектор 140/1400mщ, увећање 50х
поље цртежа 1°

1989

Нерасполаг~:~.јући праnовременим информацијама комет c~r посматрао само

комет се налазио у сјеnерозападном дијелу звијежђа Лава .

Лако се уочавао .У

двогледу 7х50 шm као сјајнији објект око 5,5 магнитуде, а у рефрактору 80/800

mrп одликовала га је сјајна густа глава, параболичнија (оштрија) нрема југо
истоку, Сунцу. Из главе се пружао прав, јонски реп до у дужину од 2 .!'i <.;тупњt>ва у
правцу NW састављен из три пра11.rена од којих је најсјевернији Вио најуочn.ивији.
У другом посматраљу од 07. септембра комету је сјај nорастао па 5,3 ма1'Јштуду,
а изглед је био готово исти .
·
.
У задњем посматрању од 13. септембра када се налазио један ступањ поnише
звијезде Т/ Лава, комет је · био на.јсјајнији , око 4,8 магнитуде. Али због већег
утицаја јутарњег сумрака уочени реп је био кр аћи. око 1,5 стуnњева дужине .

1

Г л~tna је била веома густа , сјајна, параболичнија преиа Су!Щу; а реп уско леnс

заст, дифуза.н , једнолик. Комет је био у перихелу 27. 'еnтембра 1989. године.

C/Okazaki-Levy-Rudenko 1989 r
Откривен 24. августа 1989. године од стране Ј аn анца ~iyom·i Okazaki-a, те
Американаца David Le·uy-a те Mic:ltael Rudenk(}-a као дифузни обЈект 10,6 магвитуде.

Кретајући се вечерњим nебоы из централног дијела зnијежђа Волара у правцу

југа кроз централни дио звијежђа Дјевице гдјс је прошао кроз перихсл, Јюмет се

. за nосматраче са сјеверне хемисфере губио на јутарњем небу у звијежђу Хидре.
11
,Ј
1

репне сим:етращ~. Сутрадан, 28. новембра глава је постала параболичнија према
Сунцу, цен~рално зr:ушњење се смањило . Није се налазило у средишту главе већ
мало наприЈед. Реп Је био не~~ .краћи, лепезастији са појачаним праменом уздуж
репне симетра.l!е. Укупни СЈаЈ Је био сличан предходном. Промјене у изгледу
комета су. послЈедице како унутарље кометске грађе, тако промјена у интезитету
сунчева ВЈ.етр~, а то се потврдило у промјеру комета Okazaki-Levy-Rudenko.

о

три пута. И то: 06, 07, 13. септембра 1989. године у рана .ЈУТЈЖ када су већ
прве зраЈ<е јутарње ·евијетлости ограничавале видљивост. У јутро OG. еептембра

1·

односно

рефрfiктщ> 80/800шш, увећиље 28х
поље цртежа 1,6°

дични 1юмет који је посјетио унутрашњост Супчевог система . Откривен 1845.
године од стране њемачког астро-аматера Theodor B1v1·sen-a, а поново је уочсн
од стране амсричког ловца на кометс Joel Metcalf-a 1919. rодинР. Овај ко~1ет са
nериодом од 70,54 година , nриnада Нептуновој фамилији комета, чији је афел -·
положај највећег удаљавања од Су!Ща, у близини путање планета Ншrтун . Баш
као фшнозни Halley-eв KOIIleт.
·
.

1.

27.

C/MachholZ
14. 0&. 1988 . год. у 04h2om

Након проласЈ<а Halley-ena комета, Brorsen-Mctcalf је био наЈСЈН.Јнији nерио

1

'
28. новембра у
рефлектоl?у 120/900 m~, пред само свитање, када је био сјаја око 5,4 магнитуде .
Уочљива Је била промзена структуре у изгледу комета у року од 24 сата. У јутро
27. новембра комет се одликовао великом главом 12 лучних минута у промјеру са
релативно великим централним згушњењем. Реп дуr око 1,8 ступњева у правцу
Пуно љепши призор пружао је на јутарњем небу

... . ...

P/Tempel2
10. 08. 1988. год. у 22 1'30"'

Р /Bгorsen-Metcalf

магнитуде.

запада као да има исходиmте у том згуmњењу, а слабаmан прамен се пружа уздуж

\

\

..

Комет сам. УЈ<УЈIНО посматрао шест пута, од тога четири пута на вечерњем те
два пута на Јутарњем небу. Уочен је 13. октобра 1989. године на вечерњем
небу двогледом 7х50 . m~ ка:да се налазио о!<о један ступањ западно од звијезде
и Волара. Успркос ЈакОЈ мзесечини, комет зе био дифузна мрљица сјаја око б б

~.
Р/Brorsen-M etcalf

Об. 09. 1989. год. у 05h15"'

рефрактор 80/800mm, уnећање 28х
iioљe цртежа 3°

C/Aarseth-Brewington 1989

а

С/Okazaki-Levy-Rudenko
27. 11 . 1989. год. у 05h25"'
рефлектор 120/900mm, увећање 33х
nоље цртежа 1,б

0

1

Иако се показ~ло да је овај комет био доста сјајан, због недостатка правовре
мених ин:~ормациза, nосматрао сам га само два пута. Први пут 18. децембра 1989.

године У ЈУТР<? пред свитање када је ноћ већ почела да прелази у дан. Налазио
се ниско над зугоисточним хоризонтом . Успркос отежавајућих околности лако
се уочавао у дв?г-?еду 7х50 mm те р~фрактору 80/800 mm. Сјаја око 4,2 магни

туде са густом СЈаЈНОМ главом оштриЈе оивиченој према истоку, параболичном, те

двокр~ким репом дугим до два ступња према WNW.
·
~Јутро 22. де~е~бра 1989. године у сличним отежавајућим: увјетима комет је
био ЈОШ љепши. Сзаза око 3,9 магнитуде .са лепезастијим репом до 2,5 ступњева у
правцу WNW <_:астављеног из три слабиЈа прамена . Глава је била густа, сјајног
дозвијезданог Језгра те параболична према Сунцу. Налазио се око три ступња
јужно од звијезде ( Змијоносца гибајући се релативно брзо у правцу југа.

C/Austin 1989

с

1

Ову комету је открио ~овозеландски аматер Rodny Aшtin у деnембру 1989.
године Ј<ао магличасти обЈект 11. магнитуде у јужном звијежђу Тукана. То је
био љегов трећи новооткривени комет. Астрономски кругови су предвиђали да

. ·- - --··-

160 - - - - - - - - - - - - - - - - -

ВАСИОНА LII 2004, 4

ће ово бити иајсјајнији комету задљих 13 година; од спектакуларног комета West
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најсјајнији . Глава комета била је углавном Иста. У јутро 05. маја 1990. године
комет је потпуно изгледао другачије. Глава . је била више округласта, сјајна у
средишту из којег .се протезао прав, у.зак јонски. реп дуг око 1,5 ступњева. · Сјај

из 1976. године. То зато јер се комет у тренутку открића налазио дале~о ~д
Земље, а био је доста сјајан. Показало се да су пр~гнозе биле погрешне Јер Је

комета јз био око

комет за три магвитуде био слабији у максим:уму СЈаЈа.

4,9

магнитуде. .

·

'1

!·
1

i
+

•
+

'[
,l
f,

\1:

1'
11;

lt

С/Okazaki-Levy-Rиdenko

28. 11. 1989. год. у 05h2om
рефлектор 120/900mm, увећање 33х
поље цртежа 1,6°

С/Aarseth-Brewington
22. 12. 1989. год. у 06h10m о
двоглед 7x50mm, поље цртежа 7,1

C/Austin

05. 05. 1990. ГОД. У 03h40'n
рефрактор 80/800mm, увећање 28х ·
поље цртЕ'жа 1,6°

C/Ausan

31. 05. 1990. Г.Од. у 03h10"'

рефлектор 120/900mm, ' увећање 33х
поље црТежа 1;6°

Комет се .Кретао ю звијежtја Андромеде у Пегаза, па Према југо-западу кроз

1

Лелфина, Орла у Стријелца, гдје с8.м Га посматрао посљедљи пут

1

31 .

маја

1990.

године. Налазио се у Млијечном путу око 1,5 ступњева ENE од маглине :М17.
Сјаја <жо 5,6 магнитуде, округле дифузне главе велике око 10 лучних минута,
· дозвијездасте , у средишту. Кроз кому су се видјеле звијезде. Најзанимљивији
дет~ Је био веома кратки 0,2 ступња дуг слабаmни анти-реп који се из главе
протезао · у правцу NW према Сунцу. Комет је био у перихелу дана 09. априла, а
у опозицији са . Земљом 07. јуна 1990. године.
·

,,
1

C/Levy 1990

с

Овај комет је открио Американац

David Levy 20.

маја

1990.

године у звијежђу

Андромеде као дифузан објект 10-е магнитуде. То је Levy-y била шеста комета
коју је открио . И она је у тренутку открића била релативно далеко од Сунца ,
али под утиском промашаја са кометоћr Austin, овдје су астроиоми били опрезнији

у процјени сјаја . . Предпостављало се да би могла бити релативно сјајна , што се

обистинило. Кретала се кроз звијежђа Пеrаза, Ждребета, Орла , па јужно кроз
Стријелца, Шкорпиона г дје се Ј<омет изгубио за i:юсматраче са сјеверне хемис
фере . Комет је био вајближи Земљи 25. августа на око 0,4 астрономске јединице
далеко, . а ~у перихелу је био у октобру 1990. године, мало унутар Земљине орбите .

C/Austin

27. 04. 1990. ГОД. У 04h05m

рефрактор 80/800mm, увећање 28х
поље . цртежа 1,6°

Комет сам први" џут уочио ујутро 31 . јула 1990. године у Пегазу ва пола пу'та
између а Андромеде Те {3 Пегаза . Био је сјаја око 6,5 магнитуде, · промјера главе 7

CjAustin

03. 05. 1990. год. у 03h45m

··лучних мивут~~о, сјајнијег средишта те са слабим репићем у правцу запада. Комет
је уЈ<ухЏю посм~тран 24 . пута, од тога 21 пут у 1990. Години те 3 пута у 1991.

рефрактор 80/800mm, увећање 28х
поље цртежа 1,6°

години ь:акон пролаза кроз перихел.

·
·есечиве заузетости комет сам посматрао
Због лоших временских у~чета, МЈ
б 26 априла l!i90. године кроз облаке

само шес~ ~5 0 · ~вв:ј:~~~'?,~~~Ь:.::т:де, ~јајнији од оближње Андромедине

двоглед? ..,.31 у р~фрактору 80/800 mm имао је сјајну главу, према Сунцу оштру,
галаксиЈе 1н
·
. .
· згро
Из главе . се протезао
парабол:Ичну, те релативно велико, сЈаЈНО, гусw.Је у н~редва три посматраља

~~~=Ј'ее~~~~ ~р~м):~~е;~ко~~;аiТ:ЈFдуrz,=у~т~а?:Ј·~~~~~Ј~
ј: ~~~{:~б~~
.·
•
прамева КОЈИ су миЈењали СВОЈУ СЈаЈност т

.

Током посматрањ·а прије перихела комет се постеnено развијао ·. Репић који
је био у правцу запада, није се уочавао 11. августа. Од те ноћи па .no 19. ав
густа комет је био округла мрља са сјајним ДозвијеЗданим средиштем. Те · ноћи
комет је прошао мало повише сјајног кугластог јата М15 у Пега3у, што је био фин

призор у рефщiктору 120/900

nim; односно дВогледу 7х50 mm.

Од тlща се. nоново

могао примјећИвати реп крмета . Прво · лепезаст, кратак у правцу SE,, а Затим од
28. августа у правцу Е. У ноћи 25. августа комет је . био вајближи Земљи, те

најсјајнији око

3,5 магнитуде. Велике Гл.аве· у промјеру оЈ<о 16 :лучних минута,

162
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<'трана био уочљиnији него у свом ередишњем диЈелу.
..........~· •"

'"-.

li
,,

\

године .

!

...

/ '

~------

\

1

.

1,6

октобра

12.

1990.

.

године рефлектором

Налазио се око један ступањ сјеверио од звијезде .L Лава.

·

југо-истока. У перихелу је био

·

0 ,3

·

.· :

120/900

Иако _ је биЈЈо

7,0

магнитуде,

·

28.

октобра

1990,

године на Даљини од Сунца око

астрономске јединице.

.. . . . ..

:--~

+

\
\

. \\

.)
1

Ј

/

' ····,
CjLc·uy .
..
09. 09. 1990. год. у 20h40"'
рефлектор 120/900mm, увећање 33х
.
поље цртежа 1,6°

. .

а промјер главе на 4 лучна минута . Глава је била мала, компактца, густа .са :
веома оштрим сјајнијим звијездастим језгром . .Комет се брзо гибао у nравцу

рсфлектор 120/900шш, ув~ћањс 33 х
по.ц,е црТt>жа

·.

мјесечине те јутарњег сумрака, комету сам процјенио сјај на око

CjLcvy
.
1
25. 08. 1990. год. у 23 '10"'
·

·

је само једанпут, и то пред .зору

mm.

.

чак три астронома су га нашла · независно један од дру

Поред комета Encke те Halley, још само дВа комета су сличне историје свог ·
Имена: _Lexell те Crommelin.
·
.
Нажалост због лошег времена, односно тежине посматрања овог . комета, уочен

,:,_____ ._ /
· Поље цртежа .1,6

1805.

добио назив по њему.

Ј

CjLcvy
19. os. 1990. год. у oohl5"' ·
рефлектор 120/900mm, уn~ћање 33х

Године

гога: ћ:т.s, Huth, Bouvard. Истовремено прорачун о комету је урадио Нијемац
Joharш Franz Encke добивШи пер-иод од 12· година у елиптичној путањи. Француз
Pons ·поново га от:кј>ива 1'818. године . F;ncke, користећи ·матема.оrичку методу :KarlFт'iedrich -Gauss-a прерачунава но~и период од само 3,28 година; . те је овај комет

·ј

.

·године :када се налазио сЈевера-западно .од најсјајније зви

од ових периодичНих комета Јупитерове фамилије. Управо та близина Сунцу
отежава посматраља. Интересантна је историја имена .овог комета. Откри() га је
Француз Pierre Mechain 1786. године. Caroline Herschel га .је поново нашла 1795.

Ј

.

марта

1990
Овај славни комет има најкраћи периоД те другу најмању перихелну удаљено<;т

i:,..

._

1991.

05.

Р /Encke

""'·\

1.1

је било

Поново еам га уочио 22.

језде у Хидри ·- Алфарда. Вио је слаба, мала дифузна мрљица 9,3 магни:rуде са
ситним звијездастић1 језгром.
·
·

......._

'·

Кретао се у правцу сјеверозапада.

фебруара након више од пет мјесеци. Налазио ее у заn!i.дном дијl:щу · хидре око
0,4 ступЉа WSW од · звијезде к. _ Хидре. Био је сјаја око _8 ,0 магнитуде, мале ди
фузне главе промјера 4 лучна минута са звијездастим језгром .. Задље посма:тр8.ње

те веомil. слабим репом у праЈ!ПУ Е до у дужииу _од око 1,5 стушьеnа . . Реп -је еа
r.- --•·-..~ - -

звијељђу Хидре .

· ··- ....... ~-~-/'

ј
1

1

/Ј

, //'

•.,,.~"

P/Bncke
12. 10. 1990. ГОД. у 04 1'25m
рефлектор 120/9(J()mm, уверање 33х
·
поље Цртежа 1,6°· ·

CjLetry
.
22. 02. 1991. _ год. у 22h50"'
рефлектор 120/900mm, ув~ћање 56х
поље цртежа 1,1
.

Затим је к~:ко се удаљавао од Земље, лагано губио у сјају односио ·вел~чиви ·
главе. 8.ли реп му .је пос_тајао све сјајиији, боЉе rочЉИВ због све ПОВОЉНИЈе ~- .
омеч:)ије положаја Земље у односу на комет . . Реп Је д_о задњег ~осматрањ.а прИЈ_)

перихела од 12. септембра (сјај 5,2 _маг~туде, ~рОМЈер главе.

л~~ м:~а .

задржао усмјерење према истоЈ--у, миЈеЊаЈући своЈ иитезите:, дужину,;: д~ . . . У

себи Глава је постајR:ла овалнија, оштрија према Сунцу, а ЈеЗгро гуm е, СЈаЈНИЈе . .
Након кретања јужним пеб~м кроз звијежђа Вук.а те ~ентаура, за посматр:че

са сјеверне хемисфере комет Је постао опет видљив у Јануару 1991. годин

/

-'/

С /Tsucblya-Кi.uchi

GjTscucilzya-K·i·uc/lz
17. 11. 1990. год. у 04 1'40"' · ·
рефрuктор 80/800nнn, увећан.,е 28х
nоље цртежа 1,6°-. :
: •i

l990 i

Комет су открили Јапанци Kyoshi Tsuchiyu те Tst~mhiko Kiuchi средином јула

1990: године у звијежђу Вереникине Косе. У nерихелу је био 28, сеп1:ембра .1990.
године удаљен од Сунца 1,1 астрономску јединицу.
·
·
.
Посматрао сам га три . пута.
Први пут 17. . новембра када се налазио око
0,7 стуnњева NE. од звијезДе 1 Х!-~дре . Изгледао је у рефрактору 80/800 mm поПут .·

У

Ј

.,'
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н~јљепiпег ~етеорско_г nо.тока, љетних Персеида, аi\тив:Ног у августу сваке гощше.
~Iетеори КОЈИ сагориЈеВаЈу ва. в~ликим висинама у Земљиној атмосфери су честице·

округ л~ мрљице 7 Јiучних м11~ута у Пi>~мј~ру ·са ~рудuијим дозвијездастmi1 језгром;

укупнs>г сјаја · око 6,8 . магнитуде . Гибао се релi.\тишю .' брзо · у . правцу југо-запада
од око 1;2 ступња на дан . Л:оследњи пут посt.lатрање .У рано јутро 24. ноnем
. бра 1990. године када· је био нис~~:о над Јужни~i хоризонтом, 0,5· ступња поnИше
зrщјезде Е Ко:-.шас·а.

Р fFaye

комета заостале у путањи КОЈОМ комет обилази око Сунца.

. Н!:'кон 130 година ко~1ет је први уочио јапанац Т. Kiuchi .27: септембра 1992 .
го~е. Комет се ~ звијежђа Херкула гибао према југо-истоку Ћроз Змијивосца,

Изгледао је поnут · мапе · округле дифузне мрље са сјајнијим

·дозвије:щастиы језгром·; yh-yruюг сјаја

1991 n

.

7 .З

магнитуде.

.

. З~иЈу, Орла, СтриЈеЛ~З;· У перИхелу је био 12. децембра 1992. годиве · далеко
око 0,9 а~;трономских Једицица од Сунца.
·
·
·
Посматрао сам га сд.мо три пута. Први пут 19. · новембра на југо-зimадном
вечерн.ем . небу када се налазио у SE дијелу Херкула.
Био је фmi призор у ·
рефрактору 80/80() - Itцn с'!' сјајнијом. овалном главом 5,4 магвитуде, промјера 8

·
.

.

.

Такођер Члан Јупитеrюве фамилије комета са периодом обидаска oi\o Сунца
ОД 7,34
· . z;'aye-a.

година.

·

Откривен

·

1843.

године ОД стране францус~~:ог астронома

Herue

У перихелу је . био 17. новембра Щ\ щ<о .1,6 астрономских јединица од Сунца,
а најближи Земљи је био 30. о~~:тОбра 1991. године на око 0,6 астрономски..х .

.

јединица.

·

Посматрао сам га .пет пута .. Комет је уочен

·

11.

октобра

.

.

.·
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лучних минута, те дозВИЈI:!;Здастим Језгром · помакнутим у глави . мало · напријед

пре".щ Сунцу. · Из главе . се у правцу NE пружао веома уски, тракасти јонски реп

~г око2,} сту.пња. И у остала два. посматраља од 24. оДНосно 28. новембра 1992 ,
године, .коt.1ет Ј.е углавном. задржао сличан изглед изгубивши мало у укупном сјају

(5,4 - 5,8

.

године иза Пола

1991 .

ступња.

.

·

·

·

·

удаљавања од ' СунЦа~· афел, имаЈ;r у б.пизиви плаве:rа Јупитера) са периодом
об~ласка од 8,22 ГОЈЏПiа·. ОткривеЈ{ Је 19~ 1. ГодИне Из Нице, Француска, од стране
Нијемца M.A.Schaumasse-a. У перихеЈiу Је био 04. марта 1993. године. Гибао се

. ·.

у пуку кроз звИј~а Перзејi'l., Кочије,Ша, Риса . . ·

У другом посматраљу од 02. новембра , репића није· бипо већ је комет био
округла дифузна мрља са сјајнијим зџијездастим језгром . ГибајућИ се јужно из
звијежђа Риба у Кита, ·комету је сјај · ~падао да би у за.дњем посматраљу од 27.
новембра 1991. · године био дифузна 1\Щ.да мрљица сјајнијег средишта те уh';Упног

~е по11ут слабе дифузне м~љ~е, промјера <Жо

сјаја (ЖО 8,8 ыаi'в~,tтуде:
· ·
Разлог nећег сјаја овог кш.,ета яего у ефемеридама вјероватно дежи . у чиљени

11.

. ·

.

Посматрао сам .га само два пу~а рефрактором 60/300 mm, први пут увечер
~9. фе!:;руара 1993. године када се напазио повиmе звијезде ( Перзеја. Изгледао

5 лучних минута.са нешто сјајни

ЈИМ сре.циштем, укуnног сЈаја ~ко . 8,8 маг~туде.

Ни у · другом. п·осматрању . од

марта , к.омет у истом ·инструменту ВИЈе изгледао · битЈ~.о другачије.

Комет

S~haumasse, као већива . остали..'t: . кра~о-периодичних : комета Јупитерове фамил

ци да је ово бИла љегова перихелна опоЗиција са ЗећfЉОI\1 (у исто вpиjeiiiC нај ближи

ИЈ~, су. спа~и дифузни телескопски објекти. Ријетко. код којег је могуће, осим у

Земл:и те у сво:~.f пРрихелу · са · Сунцем) . .

/

·

Још ј~данчлан Јупиrерове фамилије комета (ко~1ете које свој положај највећег

дама. Сјаја око 7;8 магннтуде са .Дифузвом главом мало пара.боличном, оштријом
према истоку, те дозвијездастог језгра у глави пqмакнутим мало преЬ:Ја напријед ·
истоЧније . Из глав.е с·е . у правцу заnада nружао слаби лепезасти репић, дифуЗ/\н,

0,2

·

Р /Scliaumasse 1993

ноћи рефлектором 14()/1400 mru. Налазио <:е о~~:о један ступаљ NNE од звијсздс
110 Риба. Био је чак пет магвнтуда <:јајнији него што је процјењепо у ефемери~

. кратак око

магнитуде) .

на.ЈповољниЈИМ приликама у малим инструментима vочити реп.

/

/"

1

/

\1

)

\

\

/

' '· . ____
"-... ,...__

.
P/Faye
11. 10. 1991. год. у 001'15'"
рсфлектор 140/1400mm, увећан.е
поље црn>.жа 0,7°
.
Р /Swift-Тuttle

-..._______

.._

.

i

. .
88х

Р/SWift.-1\J.ttle
24. 11. 1992. год. у 17h 40"'

·.

. · Р/Schaцmasse .
09 .. 02. 1993. г(;д . .у 18~5om . .

· рефра1q0р 60/ЗOOmm, увећа.Ње ЗОх
. поље црТежа 1,3°

рефрактор 80/800mш, уnећ~ње 28х
поље црте-d(а 1, 7°

.C:/llyakutake
.,
. 16. 03. 199&. rод. у 22h5om

.

ЩЈоглед · 7х50mm; поље цртежа 1,6о ·

C/Hy&kutake 1996 Ь 2
Изненадна појма тЏко сјајнQг комета као што је био Hyakutake не може ос
тавити РВ:Внодушвим . ниједног . љубитеља астрономИје. Ј:ер заист'а су ријетки

1992 t

Овај комет <:а периодоl\·1 · оби·ласt<а око Сунца од 135,01 година О'l'Крили су
Американци Lewis Swift односно. llm·ace Ћtttle 1862. године. То је матични комет

комети КОЈИ .цосегну нупту привидну вепичину- маrнитуДу, те чИјИ се ре:П про~

тегне до с"оро

50 стуЈЏЬева преко неба. За мене лично то је био посебаи ,zЈ;<>ЖивљаЈ

. 1
··-·~.

·.
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..

јер Никада до тада нисам nосматрао RO~feт такограндио:;щ~х димензија. Открио га

·· је .Ја.nан:щ Уијi

Hyakutake 30.

.

јануара 1.996 ~ ro.liинe снажним двогледом 25х150mш .

.

.

од д-ана:: мог првог посматрања. 16:
. .марта 1996. године када се н.аЈЈазио

1

![

око

5

·.

стуПњева поnише эвије:ще а В аге ,

до последЊег nосматраља

22.

априла

када се налазио у ·источ1юм дИјелу зви
јежђа Трокута, комет је укуnно _посма
тран 30 пута . .Прошавши веома близу
'iемље · на око· 16 . милищн\ . километf~ра

(25.

марта) ЈЈаставио се кретати Прем а

свом nерихелу у којем је био
1996. године.

01.

маја

~бог блискоГ nролаза Поред Земље

те веЈЈиi<ИХ nривидних дићi енЗија , коме
ту · су . се визуелне карmсrсристике из
дана у дан мијењале. Комет. сам уочио
случајно Двогледом 7х50 nш1 у Ваги.
Био је доста cjajaJI, велике главе попут

.'

'i

.:

МјесеЧева круга, те репом· у nравцу за

пада . у дужину преко 5 стущы1ва са
краткm:I nодреnићем у правцу SW. Реп
је био уз главу . сјајнИји, а. са удаљава

C/Hyakutake ·
20. 03. 1996. год. у 22"10по
двоrлед 7x50mm, поље пртежа 7,1"

њем .од ње полако се претапао у таму
неба.
.

·

lt

.,

+
CjHyakutake, 24. 03. 1996. год. у 00 1'30m, двоглед 7x50mm, поље цртежа 22°х22°
. ~ ~о~ 23.. марта комет је дивно ~:ледао. Налазио се ENE од Арктура,
наЈСЈаЈНИЈе звиЈезде у Волару. Веома СЈаЈне главе 0,9 магнитуде, са сјајним ве
ликим језгром у двогледу. Реп је био при глави лепезаст, али :кратак сличан
луковици. Затим ва два ступња од главе се шири у два јасна дуга :крака . Горљи
крак сј~tјнији. Мицањем двогледа горе - доле то се још боље уочавало. Рас
цеп у репу између кракова врло добро се запажао . Мали облачић , остатак репа

SW од Арктура. димензије остатка 2 х 0,7 ступљева. Можда је то био одвојак
CjHyaktltake
21 . 03. 1996. год. у 23"05'n

двоглед 7х50шm, поље Цртежа 7,1°

.

.

CjHyakutake
· 23. 03, i996. год. у 02h45"'

двоглед 7х50mш, ' nоље цртежа 12°

Кретао се сјеверно, иЗ Ваге у Дјевицу па у звИјежђе Волара скоро уздуж

линије

15

сати ректасц~нзије . Сјај, величина главе, карактерuстиЈ\е pena су J.iY

брзо расли. Глава је била ова,лн~ са доста сј_ајним, ве,ликим језгром у ~о: леду.
Реп је био виmекомпоневтан, из више с~абиЈих . ~р~менова различите СЈаЈн.ости
односно дужине. У ~оћи 22. марта глава Је _била СЈаЈна nопут разм~љ.аве з~ијезде
Регу·лус, око 1,6 магнитуде . Велика _у npoi'v1Jepy ?З лучна мину;а, СЈаЈна у Језгру.
Реп· дуг !),2 ступља, ~з више праменшщ, а само Језгро ко!dета Је· изгледало веома
ин:rересантво у рефлеь:тору 140/1400 шm (опис уз цртеж Језгра).

горњег крака иако није исте оријентације, већ је био нешто усправнији. На око

2,5 ступњева од главе горљи :крак се мало ломи на доле па се протезао у дужину
до 8,2 ступња. На крају дољег крака такођер слаби облачић, одвојен од :крака
димензија 2xl ступањ (EW оријентације) који као да се извија из љега прем~
предходном облачићу. Или је то можда био све завијутак доњег :крака. Јак, оm
тар ј~ био избој репа из велике овалне главе која је била око 55 лучних минута у
ПрОМЈеру.

У ноћи 24. марта комет је фантастично изгледао. Веома сјајан (0,6 магви

туде), велике овалне (78 х 60 лучних минута) главе. Језгро веома сјајно пома:кнуто

....
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лагано тањио да би се на око 12 ступњева од главе почео рачвати у два крака која
су се фино ви.цјела у двогледу. доњи кра1< је изгледао наставак из самог језгра, а
горњи се полаiю извијао према WSW па се онда опет лагано повијао према SW све ·
до преко звијезде а БерениЈ<ИНе Косе . Овај расцијеп у репу је био уочен у прошлим
посматрањима , С/1-МО је 24. марта био доста удаљенији од главе. Ови феномени
у репу комета вјеl?оватно су такозвани DE - disconпection eveпt , тренутак прекида

1.

јонског (плинског) репа комета услјед промјене поларитета Сунчевог магнетног

поља кроз којег комет пролази. Реп се прекида или ломи , али врло брзо из језгра

·

се ствара нови настава~> р~па.

Cjllyakutake

Cjllyakutake

31 . 03. 1996. год. у 20 1'30m

06. 04. 1996. год. у 20h45m
двоглед 7x50mm, поље цртежа 12°

двоглед 7х50шm, . поље цртежа

12°
ноћи 25.

Врхунац сnектакла је био у
марта када је комет био нај ближи Земљи.
Вео11ш сјајан, око 0,2 магнитуде са веома великом овалном главом (90х72 . лучна
минута), попут три Мјесечева круга . Језгро је било сјајно nомакиуто у глави
према напријед. Из њега је избијао сјајан игличасти избој у самој глави када се
гледао двогледом. Затим се све то претапало у чудовиmни реп, уз главу кратак
(око 1,5 стушьева дуг), широк, лепезаст. До око З стуnња од главе је био танак ,
nукао је корјен из избоја у гл ави . · Онда се nочињао дебљати , али никад дебљи од
два ступља , те се протезао у дужину преь:о 46 ступњева , преко звијезде р Дјевице.
Најбоље се видио голим оком . Реп је вјероватно био дужи јер је на небу било
слабе сумаглИце . На самом крају реп је био најдебљи, али свеукуnна на дужину,

веом а ';['анак . У · рефлектору 140/1400 шш само језгро комета било је изузетно
сјајно, веома ситна елиnса са звијездастим средиштем у свом nредњем дијелу. Из
тога веома сјајног језгра избијала су . два сићушна , сјајна , кратка крака . Они су

.

били зачетак избоја pena у глави .
Посље дана облачности те киша, комет је поново посматран 31 . марта када се
налазио уЛерзеју. Сјај му ј~ био опао на 2,4 магнитуду . Реп се протезао до 12,5

ступњева у правцу NE са слабим детаљима у себи. При глави је био кратак, уско
лепезаст. Глава је била овална, (30х25 лучних минута) сјајнија у језгру. Према
Сунцу је имал а оштрији, параболичнији облик.
.

И у наредним посматрањима, током којих се комет кретао . nрема свом пери
х~лу, задржао је сличан изглед. Са параболичном главом, доста сјајним дозвијез•

дастим језгро11-1 помакиутим у глави према напријед, те сэеукупно. танким дужим
репом у · односу на величИЈЈУ главе. Реп се ыијењао у дужини, а·· џовекад би _ се

.примјећивали nоЈедини nраменови који би нес;:талИ у наредном посil.tатрању,

..

0/Hyakutake, 25. 03. 1996. год. у 00h20'~ двоглед 7x50mm, поље цртежа 36°х23°

·

у глави мало према напријед . При глави реп је сјајнија лепеза до 1,5 ступњева
дуг а онда се протеже у правцу SW до дужине преко 26 ступњева. добро се види

је више тушiста, хиnерболична према Сунцу, nопречнq овална са сјајним језгром

гол~ оком. При глави, до два ступња дужине је танак. Ту је заиста био јак избој
репа из главе.

Затим се дебљао лагано до

6

ступњева од главе. Потом се опет

У вечер 15. априла комет је повећао свој nривидни. сјај у · односу на пред:оtодно
посматраље за око 1,3 магнитуде. И глава је претрпјела трансфор~rац~ју. Била
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У наредних пет посматрања Ј<омет
је Ј<онстантно Губио на сјају те димен
.зИјама. То је требало за~валити чиње

ници да се све вИше у даљавао. ь;ц Земље

иаЈ<о је био све блИжи СунЦу.

\

ТаЈ<ођер је био све ниже на сјеверо
западном· небу те га је требало · посма
трати у · све ранији оумраЈ<. У : посље

.цњем посматраљу од. -22 . . априла Ј<омет
је . био м:алене главе, сјајне, језГрасте .
ВСјаја ок() 4,2 магнитуде, а ~репје-;због

\
ј

сумраЈ<а био J<pil.тaJ< -2,6 ступњева, уско
лепезаст ·. при Глави . ·.. Прол·аз . Ј<оме-та .

Hyakutake 1996

маја

·.
C/Hyakv.take

C/Hyakutake

22. 03. 1996. ГОД. у 01h15m
рефлеЈ<тор 140/1400mm, поље цртежа 18'

23. 03. 1996. ГОД. у 02h35m

Слика лево: Дртеж nршсазује са.мо језгро ?Со.мета.
елиnтичасто . Оштрије оиви•tено на

NE,

а nрема

WSW

шем плане-ту у посЉедљих 2000 Година .
Тачније , на . тој ље.ствиlЏ! · добро дОЈ<У-.

1

ментираних

вених наЈ<он

Вео.лtа је .мало зо'' х20" ,

узима

сићушtш

и ?Срат?Са ?Сра?Са, дуга О?СО во" ма?Ссu.мално. Рачваста су у nравчу pena. Унутар јез

-

с

3

..
s
6

.: -..

.
.. -

ТаЈ<ођер члан ЈупИТерове фамилије Ј<омета.
А ugust Кopff.

1 11

1

iiD
n1

1»1.

Поређеље ~~:ривuх сјаја ?Сомета

·

·

11

Открио га је

1906.

6,45 · година .

године Нијемац

.

·.·

пута рефлектором

140/1400 mm.

источно од звијездс 1Г Стријелца.

. Из

·

....

Ј

LX

1996

Уочен

.·

22.

·

маја

године у крајњем југо-источном дијелу звијежђ а Штита близу границе
са Стј:>Ијелцем . Био је округла магличаста дифузна мрљица , нешто сјајнйја у
средишту, величине 5 лучних минута те уЈ<упног сјаја око 8,6 магнитуде ~ Задње
посматрање је било 18. јула 1996. године када се налаЗио ОЈ<О 2,5 ступЊева

....

•

1't90.

·

.1996.

..-

!1

18" х lZ'

Краткопериодични комет са периодом обиласка оЈ<о Сунца од

.Посматрао сам га укупно

1'

'1\1\

Р /Kopff

.

-.....

откри~

HyaJ.;utake за

мјесто.

nоље цртежа

...

а·

Ј<омета

годИне,

C/Hyakutake, 07, 09, 11.
04. 1996. год у 2oh45'n 'U 15, 19. 04.
1996. . год у 2oh55"' , двоzлед 7x50mm,

Слика десно : Овдје је je:npo још маље о?Со 20" х 10", елиnтичасто . Из љега се у
npa8t!Y WSW 1tротеже дво?Сра?Си penuћ Шlи v.збој дуг до 8d' 1 nonyт сјајног .ЛiV.?CpO
?COMema. Унутар језгра, .мало npe.лta наnријед NE, је звијездасто средшцте. Ту
унутра је. за?Су?С1Јљена са.лtа ,.;омета, срце Hyakutake-a. Овај сићушни и веома ош
трtl избој се nротеже nрема сјеверном 7ера1еу у peny, те је да!САе он љегов зачетни1е.
1990

19.

пролаза

1700.

Слика лево:

гра је звијездол ·u1ео средиште ?Соје није у средини него је nо.ма?С'Нуто nрема нiшријед,
nрема NE. Сјајно средиште са сићушнu.м ?Сра?Совu.ма је о.мотано дифузном ?Со.мом
?Соја оnада у интензитету nрема ободу саме zлаве .

c/J..evy

·

Сунца.

\
2

01. ·

посматрати са . Земље јер је био ·б~изу

'\·

18'

из ·љеzа избијају

Ь2 кроз перихел од

године није било моГуће

БлисЈ<И пролаз Ј<омета .Hyakv.take
1996 Ь2 поред Земље је био међу на
јрлижих 20 прилаза нiжог · комета на.

рефлеЈ<тор 140/1400шm, увећање 140х

поље цртежа

1996.

ш

•

'"''· 1996

C/Levy с и CjHyakиtake

·

посматраља је било уочљиво да је комету сјај лагано растао до

када је био око

7,8

·

10.

јула

магнитуде, а онда је почео лагано оriадати~ Ни у максимуМу

сјаја .комету се није могао уочити НИЈ<аi<ав реп . Био је округЛа мрљица до . 5 лучilих
минута у промјеру са слабим· дозвијездастим језгром, слабе Ј<онцентрације језгра ,
То је било логично с обзиром на његов положај у односу на Земљу-Сунце. Комет
.је био у перихелу са Сунцем, те опозицији са Земљом приближно у Исто вријеме,
те .ако је било репа, он је тада био окренут од нас, стога невидљив . . , ·
. · · . ·.

Из посматрац,а промјене сјаја види се да је. Ј<омет Корffбио у перихелу у првој .

Ь

2

помаЈ<Нутим према напријед. Реп почиње на Ј<рајевима хиперболичне главе, доста
сјајан уз главу , лагано се ширио те nротезао преЈ<о 10 ступњева у дужину. Реп

је био прав, релативно дуг, а танаЈ< у о;џюсу на величину главе (10х7 лучних
:минута). Комет је био сјаја ОЈ<О 2,6 магнитуде. Разлог изненадног повећања сјаја
је вјероватна нагла аЈ<тивност у језгру Ј<омета Ј<аЩ\ се због повећања температуре
површине, нагло аЈ<ТИвирају до тада пасивна подручја .

половини јула .ЦОЈ< се налазио у сјеве.рном дијелу Оrријел~а, те се наставио гибат}i

.даље

на исток .

·

· ·

·

·

Cj'rabur 1996 q l

Овај Ј<омет је открио аустралски аматер Velo '.ћiЬ~r . 19. авгу<;та. 1996. гоiщне у .

звијежђу Еридан као магличасти објект 10. магнитуДе . Са ју~ог неба преШао је
на ејеверно, ги.бајући се према перихелу у којем је f)ио 13. новембра 1996. · године.
Најближи Земљи је био 07. октобра удаљен оЈ<о 0,4 астронщ-iске једщuще , , . .
Због ЗаЈ<асњелИх информација iюсматрао с'а.м га само два Пута рефраЈ<rором

60/300 mrn

оДНосно Двогледом

7

х

50 mm.

..

И то у раним јутарњим сатићџt. · даНа

·

·ч

'"':--·.
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13 ... октобра н~азио се источно од звијсзде (З Великог ме~једа, брзо се гибаЈу.ћи,

први пут уочио у рано јутро

уски плиновити (јовски) реп. Дужи од једног ступља, при глави сјајиији, а са
губио је на интезитету.
. .
.
оi<ТОбра 1996. године комет ВИЈе битно другачије изгледао,

NN\V.

·

... ..

.

.

\

•

\ •,
\

1

Ј

..
· ·· ~

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

.-г"" / '

--

______.,........

140/1400 mm био је сјајне Гл'аве,
8 лучних минута у правцу
·

.

i

""

12

~

\i

\,

Тада се налазио око

Ла~<о се уочавао у двогледу 7 х 50. ш;n

Ипак комет је вјероватно посматран у максимуму

свог сјаја 1<ада је био скоро најближи Земљи.

..

године.

1996.

зви,Језщ1ст · у ,Језгру, а реп је био лепсзаст, кратак до

. удаљавањем од ње
· И сутрадан 14.

/

маја

као. СЈаЈна мр.ља 6,6 магни:уде. У рефлектору

мину·rа, те крупнијим дозвијездастим језгром. Из његс. Се· у правцу · NW протезао

само је 1\{ало изгубио у сјају ;

22.

стушt:а. N\V од звијезде 54 Стријелца .

скоро .10 лучних минута на сат према истоку; Комет Је био релативно СЈаЈан,
оtю 5,9 магнитуде. Сјајне густе овалне главе (према SE) промјера око 7 лучних

P/Kopff 1996
10. 07. 1996. ГОД. у 00h45m
рефлектор 140/1400nim, увећање 140х
поље цртежа 0,3°
CfHale-Bopp 1995 о 1

C/Tabur
13. 10. 1996. ГОД. у 03 1'45m
рефрактор 60/300mm, увећање ЗОх
пољ.е цртежа 1 ,3°

i
;
f

\

\\

\

,/
•/

.·•

.- . /

C/Hale-!Jopp
C/Hale-Bopp
26. 05. 1996. год. v 03h35m
16. 09. 1996. год. у 21 1'05"'
рефлектор 140/1400шш, увећање 140х
рефлещор 140/1400mm, увећање 50х
поље цртежа 0,3°
· поље цртежа 1° ·
·
Заправо, тешко· је _било утврдити гдје. престаје глава, а гдје почиње реп . Та~<ав
лспе:1аст~ ЛИ!< 1<омет Је имао све до почетка септембра 1996. године када се због

~ОВОЈLИИЈег положаЈа Земље у односу на комет-Сунце, ре·п могао бољ~ уочити када

Је почео добив~ти изглед Ј<ласичног ко:м_етског репа.

· ··

·

Сигурно је да ће у исторИји . кометарних посматраља ово бити упамћен 1<ао
Велики комет из 1997. године", јер је приликом пролаза кроз перихсл досегао

~ајв.ећи привидни сјај од око -1,4 · маГнитуде; те је по томе био најсјајпији комет
у задњих 20 година (од сјајног комета West из 1976. године).
Откривен је 23. јула 1995. године од с;ране америчких аматера_ Alan Hale-a

!' 1

.1

те Tltorna.~ Ворр-а ~<ао слаб магличасти објеl<т 11. магнитуде у звијежђу Стри
јелца близу ~<угл·астог јата звијезда l\170. У тренутку от1<рића био је OI<O 7,2 ас
. троiюмске јединице далеко. од Сунца, добрано иза путање планета .Јупитера. Тада
је био око 250 цута сјајнији од познатог Наllеу-евог ~ом~та на и~тој удаљенЬСТЈ:f·
Јасно . ј~ било да се ради о јединственом ком~у за коЈег Је касниЈе .утврђено. да ~е
у проМ:Јеру велик око 40 километара (у просЈеку су комети до 10 км у пpoll.rJepy),

1

1

,.

те: да . ће 'приликом пролаза кроз . перихел бити веома сјајан, међу најсјајнијим

· ко,.;tетима у ХХ . стољ~ћу.
. Пошто је откривен чак 20

1

·

1

мјесеци прије свог. пролаза кроз .перихел, · бИло је...
довољно времена за припрему професионалних посматрања .који су дали веома ·
занимљиве детаље о овом ко11iету. На примјер, по. први пут је уочен НВ;тријум- ·

1

· · li ·

сl<и реп код неког комета, поред одавно знаних прашинм:тог те плинског (Јоnског)

репа. Такођер је комет исцрпно . посматран односно фотографисан од стране . аматера, те је ово био најфотографисавији комет у историји.
.·
·. На:ј.ближи Земљи комет је био 22. марта 1997. године на даљини од 197

мИлиона километара (око 13 пута даљи од сјајног комета Hy~take). У перихелу
бИо 01. аПрила 1997. године удаљен од око 0,9 астрономских јединиilа од Сунца ..
Прорачунати период . обиласка KOMe'l'a по својој путањи око Сунца . (зарачуват
пролаз поред Јупиrера у 1996 ~ години) је око 2400 годИна.
·

.је

Ком ет сам укупно посматраО

re

71 пут (досада апсолутно најщ>сматранијИ ком ет),

сам урадио укупно 89 . цртежа било цијелог ко11rета или његове· коме. Комет сам

1

.
140/l400mm, увећање 50х,
C/Hale-Bopp, 30. 09. 1996. год. у 20 '05"', рефлСЈ."ТОр
поље цртежа 1,5° х 1°
·
1

~ ДОК је _био лепеза;ст, ре~ је ПОНекад био детаљан Са сјајНИМ дијеЛОВИliЩ,

избојима .из Језгра, увиЈек. кратак, ве дужи од 12 лучних минута: Како се nри- .
блю~авао ув:rтрашњости С)•нЧевог система, IIO!Iteт се у сеnтембру почео развијати.

Реп ЈС постајао всђи, детаљнији , .сложенији, . са више праменова-млазева који су

потиц~ли директно из кометског језгра .

разnиЈали: у правцу од

Ови су се праменови-млазеви угл8.вном

NE до SE, док је уз главу реп остајщ). крата~<, лепеЗаст,

--------------------------------, 1

о

.
.
.
.
.
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усмјерен у правцу

То је било rюсљедње посматраље прије конјукције (положај када се налазио
привидно иза Сунца) t<ОМета са Сунцем у t<Ojojje био почетком јануара 1997.

NE. у ноћи 16. септембра 1996. године реп се састојао ИЗ пет

млазева, што је комету давало чудан изглед, сличан животин.и· званој б.одљикаво
прасе. Ти млазеви су у ствари снажни испуси из активних подручја на· површини

.
·
.
Прво посматраље у 1~97 . години је било 16. јануара у рану зору. Комет се
налазио ок~ пет ступљева Јужно од звиЈезде ( Орла. Био.је сјаја око 2, 7 магнитуде,
главе промЈера око 13 лучиих минута те лепезастог репа, најдужег у пр.авцу .NW ·
до 3,5 стуmьева. Према SW из главе.се пружао веома сЛаби кратки подрепић .
године.

кометиног тијела које ротира, те ствара лепезаст реп са _ сјајнијим праменовима у
себи. Гнбајући се западно , из Стријелца кроз звијежђа .Ш тита, Змије, Змијонос
ца, у којему је почетком- октобра прИвидНо направио петљу, комет _се почео . 1-:ретати .
према сјеверо-истоку.

,,
.1
-1
1

/
.

.

.

.

.

/

.

C/Hale-Bopp, 31 . 10. 1996. ~~д. у 20h20m, рефлектор 140/1400inm, увећање 50х,
_ поље цртежа 2° х 1°
Крајем мјесеца октобра- комет је прошао веома близу кугластог јата звијезда
М14 у Змијоносцу. Сјај му је полагано растао. Крајем октобра је б~riO 4,5 маг~
нитуде, до краја новембра око 4,2 магнитуде, а ·крајем децембра 1996 . . Године

C/Hale-Bopp
16. 01. ·1997. год. у 05h55"'
двоглед 7x50mm, поље цртежа 7,1°

C/Hale-Bopp
20. 02. 1997. ГОД. у 041!45m
дВоглед 7 _х50mш, поље цртежа

7,1°

сјај је био око 3,7 магнитуде . Глава се током тог периода уобличавала све више
као посебан визуелни ентиТет, са сјајно~1 језгром понекад оштро· звијездастом, а
понекад ситно размрљаном. Такођер _ му се реп развијао. Углавном је_ био на

јдужи према истоку са краћим м.nазевима према

NE.

Свеукуппо у просјеку у о~ом

периоду, комет је имао углавном три нешто сјајнија млаза-прамена у репу који
су мијењали сјај, дужииу, положајни кут. Током децембра 1996. године због - све
већег привидног приближавања Сунцу, низине над западним хоризонтом, поема- .
трањима у вечерљи сумрак, дифузни детаљи главе те репа су се теЖе уuчаnали.

Задње посматраље у

1996.

години је биЛо

24.

·'

\
)

}

год. у 17hs5m, рефлектор 140/1400mm, увећ~е 50х,
поље цр'rежа

1,5° х 1о

•

о ј

.

"'· - ----·

. ..
_____. /

.

C/Hale-Bopp, 04. 12. 1996.

·'

децембра.

'

11

-·-··--

C/Hale-Bopp
10. 03. 1997. i'од·. у 04h45"'
· двоглед 7x50mm, поље цртежа 10°

C/Hale-Bopp
17. 04. 1997. Год; у 20h25"'
рефлектор 140/1400mm, увећање 140х
поље цртежа 18'
Слика доле десно: Дртеж nри1сазује zлаву ,.омета са средиш~е.м, елunтu-час
тu.м N~S~. На љеz~во.м SSW рубу излази .млаз .материје (nрашuщ) ,.оји t;e _ збоz

]Јйтацизе зезzра nовще_ nрема Е. Млаз се удаљава'ње.м. . од· језzра шири, а на · ~ерају

Је ве~ и.,. nопут ~~ог зе~ра. С?д зе~l!а. щ~е.ма вани, SW су три халоа у луЈСовu.ма .

11

n
i

Ј

рд о,.о 12ff. НаЈОл_u:;ж:uзезzру Је н.азсзазнизи, а најдаљt' c~ _ C1Copo . npemana са сјајем
ЈСо.ме. ЛуЈСовt' су сзазн.иЈtl и оштризе 011ви-ченv. са унутрашљtи: страна, nре.ма језzру. .

·
1.

i
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Током фебруара комет је из Орла прешао у звијсжђе СтријслиЦе па Лисице .

Сјај

·.

1

~:

:r-.ry је брзо растао {од 1,7 до 0,1 магнитудс), исто величИна главе, односно

дужина репа . Реп је све}'I<уmю био лепезаст, полако се развијао унутар себе.
Почео се полако дијелити на два дијела, ј_онски-плиновити '(сјевернији). _ те пра

t

r

шиня.сти (јужнији) . Са све изразитијИм млазом из језгра који је обогаћивао прашипасти _ р еп тонама праmин(-) чипећи га све сјајнијим и уочл.ивијим.
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C/Hale-Bopp
21. 03. 1997. год. у 04h5om
двоглед 7x50mm, поље цртежа 18°Х12°

!•

C/Hale-Bopp
31 . 03. 1997. год. у 20h5om
двоглед 7 х 50mm, поље цртежа· 25° х 15°

i

1

1

1

m~

:t

- --

--.

-- .

/
.~.)~

~--7~~-1----~~~t~-----1----~~~17
1------+---~v-п, -----~ -----~,~
x-------4--~x--

..
х

-~f

..
. ·-

1"t

·-

-.

~~----•.,,-------+-----~,~u.-------+-----~,~~~------~------~vт------+--------

.,".,..-_

Промјена сјаја ?Со.мета

______ ___

:..

·,

+

/

-- ______:.~-~-.

,~ ~-

.

//

,(

/

/ · .....

C/Hale-Bopp
09. 04. 1997. год. v 21 1'20"'

дnоглед 7х5Utшп, поље Цртежа 24° Х 12°

У дугом ће сјећ<uьу остати м i 1ртовска пос:r-.штрања у рана ведра јутра пред
(:витяља. Комет је из лое11-tатрања у пос-матраље био све сјајнији , грандиознијих

)(.Н

·- - -:.--- -___.. _

.."

~Ј

\

/

C/Halc-Bopp
2G. о:~. 1997. год. у 19 1'20"'
дnоглсд 7-х 50nun, поље цртежа 24° х 12°

.- .

---

··-

.. ......

Ј

CjHale-Bopp

димензија. Прво би се , као наговј е штај ,· изнад брда помаљ ао .двоструки реп, а
ОЈiда. сјајна г лава cu веома сјајним дозвијезда сти111 језгром из којег је избија.о млаз

лра:r-.rен .. У двогледу 7х50 шm млаз је био облика попут 3а.кривљен е палИце за _голф.
То је био наговјt:mтај с ве веће активности у језгру како се комст _ прибЛижавао
Сунцу.- Посматрајући језгро , те млаз_, јасно је било да је изглед млаза посљедица
ротаЦије језгра.
·
Током марта комст се убрз~\Но гибао кроз звијежђа Л"абуда, Г у штерицс, .Ан
дромеде . Сјај му је растао од 0,1 до -1,4 маГнитуде . Од ср едине мјесеца. моrао
се посматрати кюю на јутарЈЫ!Ы , тако и -на nечерљем небу . · Од 22 . марта 1997.
године комет сам nосматрао на вечерње.м небу. Тога дана је био најбт-r:m.--и З емљи .
Диван jt:! призор био у nечер 2G. марта када комет био ловишс <:јајне Андромедине

i i"
~

·.
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галаксиј е :МЗ1. Пио је сјаја око

'1

стуnњева. у nравцу сј евера , те дебЈLим nовијеним nрашинастим реnом дугим nреко
12 стуnљева који се вукао за главом. Глава је била оштрија, nараболичнија nрсм <1

f,

1'

~f

магнитуде са јонским реnом дугим пр е ко

-1,1

15 ·

Сунцу, а језгро · веома сјајно са јаким nрашинастиы ћfЛа30111 који се nрстапао у
прашинасти реп удаљавајући се од глав е .

Максимални nривидни сјај од око

-1,4

.

магнитуде комет је имао

31.

марта, дан

nрије свог nроласка кроз перихел. Пио је сјајне главе промјера 2<1 лучнн. минута
с<~. веома сјајним језгром. Из главе с е према сјеверу протезао око 22 стуnља дуг
плински реп са слабим тракастим nраменовима у себи . Према с:ј!'веро-з аnаду се
повијао дебЈLи , сјајнији прашинасти р е п дуг скоро 18 стуnљева. Лако видЈLив
голим оком те веома сјајан до 5 ступњева од главе. Овај сјај nрашинасти реп
дугује силним тонн.ма честица nрашине избачених из језгра. Те честице рефлек
тују Супчеву свијетлост чинећи реп жућкастијим.
Језгро је било активно, што је за лако видЈLиву посљедицу имало стварање
сјајнијих халоа, спиралних nолу-кругова насталих избацивањем огромних коли
чина прашине из ротирајућег језгра. Увијек је ха.ло најближи језгру, био најуо
чљивији, а остали, што су били даље од језгра теже би се уочавали. Стари халои
су нестаја.ли , а нови су юiстајали . Број уочених халоа је nонекад био три , а
понекад четири; што је вјерощ1тно овисило о ротацији језгра , односно усмјер е њу
главног активног подручја на површини тијела комета према Сунцу.
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маг~:;;е~~ ::т:~~:~f~~~~~:л:~- ~јај му је убрзаније ощ\.дао (од 0,5 до 2,2

пе~ nосматрања nрестао је бити УОЧЉ~В п:~С~ИКе ГЛНе те репова. у ПОСЈLедњих

НИЈе било, већ зато што се ни· е могао

ки_ ре~.

е зато што га у стварности

0
ранији вечерњи сумрак. Коме; Ј. е nрив!днчитиб
Јер Јебкомет ·сбио посматран ,У све
0

·

н

· )

ио све

.

лижи

унцу (nоновноЈ кон-

~~=Ј~ 'в::;~::~~~о~х;онК~~е~ 0Ј?:~дње nосматраН.бе је би~о
сјајан ОКО

22 м

С-'

ИО НИСКО над

·

14.

маја 1997.

рдом, ЈОШ увијек доста

пра.шинасто~ ре;~~~е~коЈ~Ј.~о~~:~~~~-звијездастог језгра; те доста повијеног

сјај;~ з~с~~~~:~е а~~ ~=в~рне хемисфере комет, се nрив~дно изгубио у Сунчевом

септембру 1997 ргодине Ј:ьше хемис~ере поново . се ПОЈавио на јутарњем небу у

дубоко јужниМ ~ебом на· сво~и осу га ЈОШ годинама могли nратити како се · Rреће
се тек за око 2400 година поно дла<:ку из унутрашњости~ qунчева система, да би
во поЈавио у свом пуном СЈаЈу ва небу Земље· ·
·
Р /Wild 2 1997
·
.

сва?:Хај6 к:f7а~~~:fио~;ни ком_ет члан Јупитерове фамилије, обилази око Суiща
Paul Wild-a.

Сматр~ се дfј:е1~?~ 1;Ј~ године 0~ стране швицарског астронома

комета, Rоји је тада имао nерихел . од ок~~ :~~н~:о~~те~ пореметио пута.њу овог

f

. у ~ов:>-: путању са даљином nерихела од око 6 аст ~jt.~::x~:' те га пребацио
РИЈеч Је о релативно "свијежем" комету.
'
Р .
Ј -диница. ·дакле,
феб~;~:о1~~ га пqсматрао 16 пута реф~еRтором 140/1400 mm. Први ny~ 01.

наца. Био је о~р~~=~;~:ас~ ~а~:~Ј~Ј~:источи.ом диј~~у ~вијежђа Близа
дијелу, те укупног сјаја око 9,2 ~агнитуд:. r\.бЂ~~{:Р~ ~~~:иЈа У средишњем

"·-....

··•.

,·

\\

1+

иаnравивши малу петљу кренуо је источно

з

~о , те nривидно

му је лагано растао до oi. марта, када је би~ о:~~~~аiн:;~~~ез(~~~~::~~~!а~

:~~: ~~;;:иЈ:л=~~;иг~~q~ ~::~~~~~т;~Јћ~rЬ~~~)~:Р~~:и~9~~ .ј~~~~~чео

1

Зеt.~ьЭ:~~~~~л?~аiа ~~~~~~.:'Ј т:е:'~~Р~Ј~ положаја комета у односу на Земљу.

према свом перихеЛу у којем ј'е биrf Јв .сЈ:~I:fr9~f~~падао'зиа!(о се коме.т кретВ;о
било 09. аnрила Rада се налазио око 1,5 сrупњев~ NV::~jeз~~e ::::.атрање Је
\.

C/Hale-Bopp
18. 04. 1997. год. у 20 1'30"'

. р е флектор

140/1400шш, увећање 140х

поЈLе цртежа

C/Hale-Bopp
15. 05 . 1997. год. у 21 1'15"' '
двоглед 7х50шm, nоље цртежа 7,1 °

18'

Слика :Лево: Језtро вели-чине 15" ·х ю" орu]ентщюхп С!СОро E-W. Избој-мл.аэ, је
'На W рубу јеэiра 1L nода !Со се ов ·ија nрема· Е . Стаљио с·е и лаzахо се .npeinвapa у хови

лу!С халоа х:оји се эбоz ротац ·ије је3цю сmLрал'Но 1~.1в ·r1ја nре.ма. вахи. Према

S'vV

од

je:npa се виде три луiа !Соја слабе у интпехэитету и zyбl:'. на сјају х:а'/Со су удаље·нији
од je:rtpa. Иэбациваље.м .мameJJuje из језzра обоzаћује се "1paшuxacmu реп '<·омета.
У аnрилу комет се кретао југо-источно кроз звиј сжђа Перзеја те Uика. По
лагано је губио на сјају, од -1,3 до 0,0 магнитуде јер се удаљавао од· Зе11·1Ље
односно Сунца. И глава те двојни реп су губи11и 11<1 сјајности односно димен
зијама. Глава је даЈLе задржаnала с:личаЈl облик , пя.раболичнија према Сунцу са
сјајним звијездоликим средиштем у елиптичастом малом језгру. Уочавао се разnи
јајући спирални прашинасти избој из ротир.ајућег језгра који је ствnрао · халое
у коми. Плински се реп кроз nосматрања мијељао. Понекад ј е био еаста.вљен
из више nараЛелних тракастих nраменова различите дужине те сјајности, кадкад
_ оштрије одвој чних ысђу собом . Прашинасти реп, стално обогаћиван избацивањем
nрашине из јсз·гра, све је био поnи'јен:Ији како · ј е комет заокретао по више Сунца, ·
гибајући се према. равни еклиnтике .

P/Wild 2
28. 02. 1997. ГОД. у .21 h25m
рефле:ктор 140/1400mm, увећање 70х
поље цртежа ,0 ,6°

P/Wirtanen
04. 03. 1997. год. у 19h20"'
рефле:ктор 140/1400mm, увећење 88х
поље цр~а 0,7°

ВАСИОНА LII 2004,

'*------------------------

180~-------------------------------

Р /Wirtanen

1997
.
Ово је Ј:ЮМСТ са веома кратким nериод0!.1 . обиласка око · Сунца који износи

само 5,50 годиНа; .те је чест nосјетилап унутрашњости Сунчева система. Члан
.Јуnитеров·е фамилије комета са положајем перихела иза Марсове пут~uье . Откр~о.

га је амерички астромом финског поријекла Кат·l Wirtanen са Lick опсерваториЈе
1948. године . У послједњем перихе.Лу.је био 14. марта 1997. годИЈ:Iе .
Због лошег ·времена, ыјесечине, те nоложаја коыета ниско на југо-заnадном
небу у вечер, nосматран је само четири nута рефлектором 140/1400 inш, Први nут .
28. фебруара, а rюсЉедњи nут 04. марта 1997. године . Приликом посматрања

углавном је изгЛеДао као слаби . дифузни објект велИчинс З лучна минута, са сјuјсм
којИ се кретао око 11,0 магнитуде '(максимално 10,8 магнитуде).
.
И код њега је nоложај на · геометрија за nосматра че са Земље била неповољна.

Налазио . се скоро три пута· даље од Земље него да је био у nерихелној оnозицији (З

nута даљи= 9 nута тамнији= 2,5 магнитуда слабијег сјаја) . Кретао се релативно
. брзо уз еклиптику кроз звијежђа Водењака , Риба, Овна.

Р /Tempel-Тuttle

1998

Овај кобмет је откривен У Марсеју од стране Нијемца Wilhelm · Tempel-a дана

19 · деце;d ра 1856. гоДИЈ:Iе, а независно га је уочио Американац Horace Thttle
с~
arua CoCllege опсерваторије 06. јануара 1866. гоДИЈ:Iе. Комет има период
о иласк~ око
унца З2,91 гоДИЈ:Iа те приnада Урановој фамилији комета.
Ово Је матични коме_т метеорског nотока Leonida, који је активан сваке гоДИЈ:Iе
~ новембру. Нарочито Је изузетна велика активност, права киша Леонида сваке

8

приликом враћања комета Tempel- Thttle у близину Сунца.
3 гоДИЈ:Iе
Комет сам уку~о nосматрао 12 пута рефлектором 140/1400 шm.

~очен У вечер 24; Ј~нуара 1998.
ндромеде. Би? Је СЈаЈа око 9,2 магнитуде те је изглt:дао поnут округле (4 лучна
минута У промЈеру) дифузне мрљ~, сјајније у средишљем дијелу. у наредним
да~ћ а се .брзо кретао у правцу Југа кроз звијежђа Андромеде Риба осцили-

раЈу и у СЈаЈу између 9 ,0 до 9,6 магнитуде.

~матрању.
Око 8,3 магнитуде.
Био
Је мала дифуз~а, густа мрља сјајнијег
средишњег диЈела. Разлог том повећа
љу сјаја су вјероватне нагле активно
сти у језгру комета када због све већег
nриближавања Сунцу,
те повећања
температуре
у
дубљим
слојевима

свој перихе11 . Период обилас.ка комета око Сунца је 6,26 године. Сматра се да
је поче;rком 1980-и.х година nланет .Јуuитер , својим гравитацијсtrnм привлачењем
избацио овај комет на садаmњу путању са предходне, која је била битно дру
гачија . То је }жзлог зашто се овај релативно сјајан ко11ют раније није пронашао.

Ово је био трећи пролазак овог комета кроз nерихел на новој nутањи.
·
. Комет ·сам укупно посматрао 24 пута, од тога 1З nута до краја 1997. го
дине . .Toкor.I посматраља одређиване су му визуелне карактеристике рефлектором
140/1400 шщ. Први пут је уочен у вечер 19. новембра 1997. године када се
налазио у .сјсriеро-западном дијелу звијежђа Јарца. Комет је био око 10,5 магни. туде . Изгледао је nопут мале округле дифузне мрље са нешто сјајнијим језгром . .
Кретао се·· источно .у смјеру звијежђа Водењака.
· ·
Како се nриближавао nерихелу (21. децембра 1997. гоДИЈ:Iе на даљини нешто

КОt:fетске коре, долази до наглих еруn

ЦИЈа из уну;rрашњости дотад охлађених
~линова КОЈИ са собом у атмосферу око
Језгра носе повећане количине праш
ине. То се тада заnажа као nораст сјаја
коме .

У наредном посматраљу од

Кретајући се према свом перихелу

забиљежени био 23. децембра од око 8,1 магнитудс. Промјер главе је био 4 лучна.

(27. фебруара 1998. године на даљини
од 1,1 астрономске јединице) комет је
задржао приближно исти сјај, а посље
дље посматраље је било 21 . фебруара
1998. годинР; када се налазио у сјеверо
источном диЈелу зв.ијежђа Риба. Био је
мали дифуз~е~ обЈект нешто сјајнијег
средишта , СЈаЈа око 9,5 магнитуде.

Р/Tempel- Thttle

14. 02. 1998. ГОД. у 19h15тn
140/1400mm, увећање
поље цртежа 0,6°

рефлектор

70х

'',, .

·, .

Табела
Ко мете

2:

Поr:.м.атраюt ,.;о.м.етu .

Период
посматраља

рефлектор 140/1400шш, увећnље 88х

'

поље цртеж!\ 0,7°

PjHartley 2
1
21. 02. 1998. rод. у 19 '20'"
рсфж·ктор 140/1400шш, увећеље 70х
n.оље црТt!Жа 0,6°

16.

~::~:;:а, сјај му је ослабио на 9,7 ма-

већој ОД једне астрономске јединице) сјај му је убрзаније растао, да би највећи

//

'

уочљиво СЈаЈНИЈИ него у nретходном по

ваторије у Аустралији. Комет се тада удаљавао од Сунца након проласка кроз

~--·----....,,

'

Увечер_ ~4 .. фебруара комет је био

2 1997
Комет је у марту 1986. гоДИiiе открио MalColm Hartley са Sindiny Spri11!J.Ч оnсер-

минута , са веома кратким, слабим лепезастим ])еnићем дугим око 5 ·ЈЈучних минута
у правцу ENE (nозициони кут pena 60 ступњева) .
Кретајући се из Водењака у :шијеЖђе Кита па Пика, посматран ј е nосљедњи
nут дана 21. фебруара 1998. године. Тада се налазио у крајњем југо-:тnащiпм
дијелу Вика , када је б.ио !ltt\Jla; слаба дИфузна мрљица сјаја око ]0,6 магнатуд!:' .

'

Први пут је
годИЈ:Iе када се налазио у близини звијезде 51

Р fHartley

PjJ-Jmtle1i 2
23. 12. l!J97. год. у н~''I5"'
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C/Bradfield 1979 1
P/Stephan-Oterma 1867 I
C/Levy-Rudenko 1984 t
P/Giacobini-Zinner 1984 е

06. 02. 80. - 09. 02 . 80.
05. 12. 80. - 06. 12 . 80.
17. 02. 85.

C/Thiele 1985 т
P/Halley 1982 i
C/Bradfield 1987 s
Р/Tempel 2 1987 g
C/Machholz i988 ј

25.
06.
07.
10.
14.

1З.

09.
10.
11.
12.
08.
08.

85.
85.
85. - 01. 06. 86.
87. - 18. 01. 88.
88. - 04. 09. 88.
88.

Број
посматраља

з

2
1
1
1
зз

13
4
1

Број
цртежа

1
1
1
1
1
12
18
1
1

~

'

Табела

~ '·

.

(',

i

.1

ВАСИОНА
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Rомете

2

(наставак)
Број

Перио,ц
посматраља

P/Brorsen-Metcalf 1989 о
C/Okazaki-Levy-Rudenko 1989 r
C/Aarseth-Brewington 1989 а 1
C/Austin 1989 с 1
C/Levy 1990 с
P/Encke 1990
C/Tsuchiya-Кiuchi 1990 i
P/Faye 1991 n
Р/Swift- Thttle 1992 t
Р/Schaumasse 1999
C/Hyakutake 1996 Ь 2
P/Kopff 1996
C/Hale-Bopp 1995 о 1
C/Tabur 1996 q 1
Р/Wild 2 1997
Р/Wirtanen 1997
P/Hartley 21997
Р/Tempel-Thttle 1998

06.
13.
18.
26.
31 .
12.
17.
11 .
19.
09.
16.
22.
22.
13.
01 .
28.
19.
24.

09.
10.
12.
04.
07.
10.
11.
10.
11 .
02 .
03.
05.
05.
10.
02 .
02.
11 .
01 .

LII 2004, 4

89.
89.
89.
90.
90.
90.
90.
91 .
92.
93.
96.
96.
96.
96.
97.
97.
97.
98.

Број

посматраља

-

13.
28.
22.
31 .
05.

09.
11 .
12.
05.
03.

89.
89.
89.
90.
91 .

-

24.
27.
28.
11 .
22.
18.
15.
14.
09.
04.
21 .
21 .

11 .
11 .
11 .
03 .
04.
07.
05 .
10.
04.
03 .
02.
02 .

90.
91.
92.
93.
96.
96.
97.
96.
97.
97.
98.
98.

цртежа

3
6
2
6
24
1
3
5
3
2
30
11
71
2
16
4
24
12

6
8
1
11
37
2
1
6
1
1
27
11
89
1
15
4
24
12

Табела 3: Ма1есu.ммнu сјај, дuја.метар 1ео.ме u дужина pena nос.матранuх 11:о.мета.
:Ко мете

макс .

сјај

C/Bradfield 1979 1
P/Stephan-Oterma 1867 Ј
C/Levy-Rudenko 1984 t
P/Giacobini-Zinner 1984 е
C/Thiele 1985 т
P/Halley 1982 i
C/Bradfield 1987 s
Р/Tempel 2 1987 g
C/Machholz 1988 ј
P/Brorsen-Metcalf 1989 о
C/Okazalci-Levy-Rudenko 1989 r
C/Aarseth-Brewington 1989 а 1
C/Austin 1989 с 1
C/Levy 1990 с
Р/Encke 1990

(mv)

6,0
8,2
10,2
7,2
8,9
4,2
5,5
9,1
7,8
4,8
5,4
3,9
4,4
3,5
7,0

макс.

диа. I<оме (")

9

макс .

дуж. репа

0,8

5
3
4
3
12
8
3
5
б

12
7
10
16
4

0,1
3,6
2,5
0,1
2,5
1,8
2,2
1,8
2,2

(0 )
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1

(наставак)

3:

Ко мете

макс.

(mv)
6,8
7,8
. 5,4
8,6
0,2
_7,8
-1,4
5,9
8,8
10,8
8,1
8,3

C/Tsuchiya-Kiuchi 1990 i
1991 n
Р/Swift- J.U.ttle 1992 t
Р/Schaumasse 1993
C/Hyakutake 1996 Ь 2
P/Kopff 1996
C/Hale-Bopp 1995 о 1
C/Tabur 1996 q 1
Р/Wild 2 1997
Р/Wirtanen 1997
P/Hartley 2 1997
Р/Tempel- Thttle 1998
Р/Faye

м81Сс.

макс.

диа. коме

сјај

(")

.цуж. репа С)

7
5
8
5
72
6
25
7
3
3
5
6

0,2
2,1
46,5
21,8
1,1

0,1

Табела 4: Подаци о nоједuначнu.м !'OMemu.мa (.ма-гнuтуда, дuја.метар !'Оме, стеnен !'ондензацuје, дужина pena, nomцtюнu h.1Jm pena (ПК}, nрu.медба (с-х; . - су.мра1С,
.мј. - Mjeceчtma, см. - су.мамuца) u број цртежа).

CLBradfield 1979 1
Датум

Време

l•m

б

а

h m ·

маг.

о

диа.

ст .

ком.

ко н.

реп
о

06. 02. 80. 19 15 03 26 +06,2 6,0
5
0,8
9
0,2
08. 02. 80. 18 40 03 28 +09,6 6,5
7
5
4
09. 02. 80. 18 45 03 31 +11,З 6,7
6
инструмент: рефрактор 80/800mm, двоглед 7x50mm
Р LSteEhan-Oterma
Датум

Време
h ·т.

--

Време
hm

б

а

маг.

о

диа.

ст.

ком.

ко н.

2З

1

60
60

1

реп
о

пк

прим.

о

бр .

.

1

црт.

4

1

з

-

1

1
1
Ј

1984 t

а

h=

.

б
о

маг.

диа.

ст.

ком.

ко н.

45 10 59 +68, 7 10,2 3
инструмент: рефрактор 80/800mm

17. 02. 85 .

бр.
црт.

1

05. 12. 80. 18 45 05 34 +22,4 8,3
5
06. 12. 80. 18 55 05 38 +2З,1 8,3
5
инструмент: рефрактор 80/800mm
Датум

прим.

о

1867 1

hm

CLLe~-Rudeпko

пк

з

реп
о

пк
о

прим.

бр.
црт.

1

11

1
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Табела

4:

Време
Ја. m

13. 09. 85. 03 45
инструмент :

а
h m

1984
б

е

Табела
маr.

о

диа.

ст.

ком.

ков .

реп
о

Об

01 +20,8 7,2
4
4
0,1
рефрактор 80/800mm, двоглед 7x50mm

П:I< прИм .
о

црт.

270

Време
h m

а
h m

маr.
о

диа .
ком .

25. 10. 85. 03 35 04 31 +33,9 8,9
3
инструмент : рефрактор 80/800mm
Р /Halley
Датум

Об.

ст.
ков .

реп
о

IIR

Датум

прим.

о

бр.
црт.

3

1

11 . 85. 22
07. 11 . 85. 23
10. 11. 85. 01
15.. 11 . 85. оо
21 . 11 . 85. 23
29. 11 . 85. 18
01 . 12. 85. 18
02. 12. 85. 18
03. 12. 85 . 21
07. 12. 85. 19
13. 12. 85. 19
15. 12. 85. 19
1б . 12. 85. 19
27. 12. 85. 18
05. 01. 86. 18
07. 01. 8б . 18
10. 01. 86. 18
12. 01 . 86. 18
15. 01. 86. 18
19. 03. 86. 04
20. 04 . 86. 21
27. 04. 86. 20
02. 05. 86. 21
03. 05 . 86. 22
04. 05 . 86. 20
06. 05 . 86. 21

а
h m

15 04 58
15 04 52
оо 04 34
15 03 59
30 02 47
оо 01 20
05 оо 59
10 оо 49
30 оо 37
15 оо 02
10 23 23
15 23 12
15 23 Об
10 22 27
15 22 05
15 21 59
оо 21 53
15 21 50
25 21 47
30 19 47
30 12 05
45 11 05
30 10 51
45 10 46
30 10 44
35 10 39

1982 i

Време
· Ја.

1

. 07.
10.
11.
12.
26.
28.
01 .

05.
05.
05.
05.
05.
05.
06.

86.
86.
86.
86.
86 .
86.
86.

rn

маг.
о

+22,2
+22,2
+22 ,3
+21,0
+19,8
+15 ,1
+13,0
+12 ,1
+11 ,3
+08,4
+03,5
+03,0
+02,2
+01,1
-03,5
-04,1
-04,7
-04,6
-05,2
-25,0
-32,3
-21 ,3
-17,1
-16,7
-15,5
-14,7

7,3
7,3
7,0

диа .

ст.

ком .

ков .

5
5
5

б,8

б

б,7

б

4
4
4
4
4
5
4

б,3

б

б,1

б

5,9
5,9

7
7
7
7
7

5
5

б

5
5
5
5
5
5
6
5

б,О

5,8
5,8
5,7
5,4
5,0
5,0
4,8
4,4
4,5
4,2
4,5
5,1
5,7
5,9
6,0
6,2

6
7
7
7
7
7
10
10
13
11
11
10
10

4
4
5

4
4
4
4
4
4

реп
о

ПК прим.
о

бр.
црт.

б5

0,5
0 ,7
0 ,8
0,8
1,2
0,5
0 ,5
1,5
1,8
2,0
2,6

65
65
65
65

2,2
3,6
0,8
1,8
1,6
1,5
1,5
1,5

см.

б5

70
70
60
65 '
65
60
60
250
90
110

мј.
мј.

1

-13,0

-Ц ,8

hтn

маr.
о

диа .

ст.

ком.

ков.

9
9
8
7
6

5
4.

реп

4.
4
4
4
5
4

ПК прим .

о

0,8
о,5

црт.

115
. 115 .

1
1

1
1
1

-

1
1

4

Двоглед 7х50шm

_-·

диа .

ст;

ком .

ков.

реп
о

18 15 20 33 +19,2 5,6
7
5
1,8 .
18 оо . 21 03 +21,2 5,7
7
.5
2,5
18 10 21 09 +21,3 . 5,5
8
5
1,8
18 05 21 :~8 +22 ,7 6,0
7
5
1,3
18 оо 21 45 +23,3 6,2
8 .
5 .
1,2
18 05 22 09 +24,2 6,3
7.
5
. 0,8
5 . . 1,1
18 10 22 22 +24,8 6,4
6
18 15 22 30 +25,2 6,4 . 7
5
0,9
18 30 ОО· 28 +26,0 7,2
6
5
0,6
19 15 оо 39 +26 ,2 7,3 ' 5
4.
0.4
19 15 оо 48 +25,7 7,3
5
4
19 15 оо 57 +25,8 7,4
5
4
19 15 01 08 +25 ,7 7,5
5
4 инструмент: рефрактор 80/800n1n1, двоглед 7х50шш

ПК прим .

бр.

о

црт.

60
60
65
55
55
60
60
60
70
70

2

2
2
.2

:2
1
1

1
1
1

1
.. 1
1
.

1

Датум

ск.

1

h m

мј .

1
1

10.
12.
31.
04.

а.
l•. m

маr. .
о

диа.

ст.

ком.

ков ;

30 15.58 ~ 14 , 4 . 10,4 ' 3
20 16 01 -15,3
10,0 3
оо ' 16 42 -22,0
9,2
з
50 16 52 -22,7 . 9,1
3
инструмент : рефлеriор 140/1400mm
08.
08.
08.
09.

,88.
88.
88.
88.

22
22
22
21

:

;

2 1987 g

Време

мј.

бр.

о

.;.

12. 87.
12. 87.
12. 87.
12. 87.
12 . .87.
12. 87.
12. 87.
12. 87.
01 . 88.
01. 88.
01 . 88.
01. 88.
01 . 88.

Р /Tempel

110

110
110
110

38
34
33
32
25
24
24

о

6,3
6,5
-11,5 ·6,.7
-11,0
7,1
-07,5
7,7
~07,1
8,0
-06,7
8,3
рефрактор 80/800nuil,

h m

07.
11 .
12.
16.
17.
20.
22 .
23.
10.
12.
14.
16,
18.

см .

маг.

тn

h

С /Bradfield 1987 s
. Датум
Време
а

1

О,б

.а

22 15 10
21 45 10
21 ·45 ·10
21 45 10
.21 45 10
21 50 10
22 15 10

инструмент:

1982 i

Време
h m

(Ilаставак)

4:

Р /Halley

бр .

C/Thiele 1985 m
Датум

LII 2004, .,.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 185

(наставак)

Р /Giacoblni-Zinner
Датум

ВАСИОНА

3 '
4
4
4

реп
О·

ПК прИм.
о

бр .
црт.

- - - - - - - --

- - --··· · ... .... -·-·-- - - -- - - -···· ···

- · ··· - ·

•ј
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2004,
4: (наставак)
Р /Encke 1990

Табела

Табела

4: (наставак)
C/Macholz 1988 ј
Време
l•· m

Датум

Датум

/1. f'n

а
h m

о

маr.

диа.

о

ком.

14. 08. 88. 04 20 05 36 -00,4
7,8
5
инструмент: рефра.ктор 80/800mm
C/Brorsen-Metcalf 1989
Датум

Време
hm

а
hm

о

ст.
ко н.

5

реп
о

0,1

маr.

диа.

..
6 ..

ком

13.
18.
22.
26.
21.
28.

10.
10.
10.
10.
11.
11 .

89.
89.
89.
89.
89.
89.

о

ком.

25
35
30
15
о5 25
05 20

инструмент:

Време . а
hm

о

а

о

hm

ст.
КОН.

реп
о

ПК прим.
о

320
315
315

бр.

ct<.

2

ск.

2

ск.

2

~ ~

26.
27.
29.
03 .
05.
31.

04.
04.
04.
05.
05 .
05 .

.

90.
90.
90.
90.
90.
90.

Време
h m

04
03
03
03
03
03

ст..
ко н.

реп
о

диа.

ст.

ком.

кон.

реп
о

~:

l

маr
о

. .диа.

оо

30
25
20
53
48
22

ком.

диа.

ст.

ком.

кон.

7,0

4
·

·реп
о

ПК прим.
о

бр.
црт.

7

ск .

2

ст.

KQH, ·

реп
о

m

б

ПК прим.
о

C/Levy 1990 с ·
· Време а

бр.
црт.

ПК прим.
о

300
290

бр.
црт.

ск.
ск .

1

ПК прим.
о

бр.
црт.

маг .

о

6,8
7,0
7,2 .

.циа.

ст.

ком .

ко н.

7
7
6

реп
о

ПК прим.
о

бр.
црт.

.1

4
4
4

инструl\rент: рефрм-тор 80/800mш , двоглед 7x50rnш

!
1

.

а
Ја.

Датум

t36,0 4,4
.6
7.
1,6
320
см .
оо
+35,7 4,8
6
6
1,8
320
з
оо
+35,5 4,9
6
6
1,5 . . 310
2
23
+35,1 5,0
7
5.
1,6
310
2
23
+35,0 4,9
6
5
1,5
310
2
18
-14,9
5,6 . 10
4 .
0,2 .
305
2
рефраъ:';Юр 80/800mm, рефлектор 120/900mm, двqглед 7х50щm

05
45
50
45
40
10

инструмент:

а

h m,

т.

17. 11 . 90. 04 40 09 43 -22,3
20. 11 . 90. 04 50 09 23 -27,3
24. 11 . 90 . 04 45 09 09 -30,1

црт.

C/Austin 1989 с 1
·

Време

!Ј. т.

18. 12. 89. 06 10 16 29 -06,2
4,2
7 .
6
2,0
22. 12. 89. 06 15 16 36 -14,2
3,9
7
6
2,2
инструмент: рефра.ктор 80/800mm! двоглед 7x50mm
Датум

маг.

C/Tscuchiya-Kiuchi 1990 i

1

маr.

о

инс трумент: рефлектор 120/900шш

1

14
14
14
14
12
12

C/Aarseth-Brewington 1989
Датум

црт.

230

мј.
1
31 .' +29,7 6,8
6
3 . ·• ·- ·
4 ... 1
22 +29,3 6,4
7
4 • ·· .· ·,
1
17\+28,2 6,4
7
09 +~6 , 2 6,6
7
'4 •
см.
1
57 -19 ;з. . 5,4
12
· 4
· 1.,·8
280.
2
55 -22,1
5,5
10
4 ·.
1,6
270
2
рефлектор 120/90Gmm, рефрактор 60/300mm, двоглед 7x50mm

18
18
18
18

п~

12. 10. 90. 04 25 11 22 +11,5

1"

C/Okazaki-Levy-Rudenko 1989 r
Датум . Време а
о
маr. диа.
hrn

о

о

о

а
/1.

ПК прим. · бр.

Датум

06 . 09 . 89. 05 15 09 24 +24,8 5,5
7
2,8
07. Щ). 89. 04 50 09 .27 +23,7 5,3
2,2
6
·7
13. 09 .'·89. 05 25 10 _02 +17,7 4,8
6
.7
1,5
инструмент: ··рефрактор 80/800mm, двоглед 7x50mm

hm

Време

"L--"----------~-------

1

ћ. т.

маr.
о

31 . 07. 90. 01 15 23 28 +27,9
10. 08 . 90. 03 20 22 41 +23 ,3
10. 08 . 90. 21 35 22 38 +22 ,8
11. 08 . 90 . . 21 35 22 31 +21 ,7
13 . 08 . 90 . 21 45 22 16 +19,8
15 . 08 . 90. 01 30 22 04 +18 ,4
16. 08 . 90. 01 35 21 58 +17,2
18 . 08 . 90. оо 40 21 36 +13,8
19 . 08 . 90. оо 15 21 27 +12,3
20. 08. 90. 01 40 21 14 +00,9
21. 08. 90 . оо 20 21 04 +08 ,1
23 . 08. 90. 23 30 20 26 +01 ,1
25 . 08. 90 . 23 10 19 58 -04 ,0
29. 08 . 90. 23 30 19 05 -14 ,3
03 . 09. 90 . 21 15 18 08 -23 ,7
06 . 09 . 90. 20 40 17 :{7 -27,4
07 . 09 . 90. 20 55 ] 7 29 -28 ,9
09. 09. 90. 20 40 17 13 -30 ,6
10. 09 . 90. 20 45 17 08 -31.4
11. 09. 90 . 20 20 16 59 -32,1
12. 09. 90. 20 30 16 53 -32,7
22. 02 . 91 . 22 50 09 37 ~ 14 , 5
04. 03 . 91 . 22 05 09 06 -06,2
05 ,. 03 . 91. 22 оо 09 03 -05,4

6,5
5,8
5,6
5,2
4,9
4,5
<1,6 .

4,4
4.4
4 ,1
3,9
3,6
. 3,5
3,8
4,6
4 ,8
4 ,8
5,0
5,0
5,1
5,2
8 ,0
8,8
9,1

диа.

ст.

ком.

кон.

7
8
8
9
10
10
10
11
12
12
14
15
16
10
10
10
10
9
9
8
8
5
4
4

4
4
4
4
4
5
4
4
4
4

4
4
4
4
4
3
з
з

4
4
5
4
5

реп
о

ПК прим.
о

.

бр.
црт.

0,1

255

.2

0,2

. 250

2
2
2
1

2
2
1
· 2

. 0,2
0 ,3
. 1,2
i,5
0,5
0,6
0,7 .
1,2
2,'2
·1,8
. 1,8
1,8

'4

инструм еnт: рефлектор 120/900шш , двоГлед 7х50пнn

125
165
100
100
90
90
75

2
1 .
2
2.
1
1
1
1
2

80
. 90
90
90
105

.:.

2
2
1
1
1
1
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Табела

11.
02.
07.
08.
27.

10.
11.
11 .
11.
11.

Датум

1991 n

Време . а
/1. m
h. 1n

Датум

91.
91.
91.
91.
91 .

оо
22
22
23
22

15
50
55
оо
15

маr.
о

ст.

ком.

ков.

Време
, ..

f) !.

о

0,2

5
4
4
4

01 46
01 50
01 53
01 52
02 02

Р /Swift-Тuttle

реп

диа.

+09,8 7,8
5
+04 ,4 7,9
5
+03,3 8,1
4
+03,2 8,1
4
+00,9 8,8
4
инструмент: рефлеh"ТОр 140/1400mm

Датум

маr.

а

h ,, .. .

о

ПК прим. · бр.
о

црт.

270

2

диа.
ком.

8
8
.7

реп .

ст.
ков.

5
5
4

ПК прим .

.

2,1
2.0
1,0

40
40
40

Време
lt ""

а
11. m

8
о

маг.

.

09. 02 . 93. 18 50 04 04 +36,8 . 8,8
11. 03. 93. 18 55 05 55 +46,5 8,6

диа.

ст .

ком.

ков.

5
5

4
3

рt!П
о

ПК прим.
о

Р /Kopff

1996

Време
1& ' n

а
h 1n

маr.
о

диа.

ст.

ком.

ков.

22. 05. 96. 02 25 1.8 57 -15,7
8,6
5
24. 05. 96 . 02 30 18 58 -15.8
8,3
6
26. 05 . 96. 03 25 19 02 -15,8
8,6
4
14. 06 . 96. 01 25 19 16 -16,5
8,3
4
18. 06. 96. 01 55 19 18 -16 ,7
8,3
5
20. 06. 96. 01 25 19 19 -16,9
8,3
4.
22. 06. 96 . 01 30 19 20 -17 ,0
8,1
4
08. 07. 96. оо 20 19 23 -18,9
8,2
5
10. 07. 96. оо 45 19 22 ~19,2
7,8
5
.13. 07 . 96. оо 30 19 23 -19 ,7 •. 7,9
4
18. 07. 96. 23 25 19 23 -20,5
8,6 . 4
инструмент: рефлектор 140/1400mm .

Ј'л, Ј

реп
о

ПК прим. ·
о .

Датум

бр.

. .

1

бр.
црт.

бр.
црт .

1

3

1
1
1
1
1
1

3

5,9
6,1

1

1

16.
17.
20.
20.
21 .
21 .
22.
22 .
23.
23.
23 .
24.
24.
25 .
25.
31 .
06.
07.
08 .
09.
10.
11 .
12.
15.
15.
17.
19.
20.
21.
22.

Време
hm

03. 96 .
оз . 96.
оз . 96.
оз. 96.
оз. 96.
оз. 96.
03. 96.
03. 96.
03. 96.
03. 96.
03. 96.
03. 96.
03. 96.
03. 96.
03. 96.
03. 96.
04. 96.
04. 96.
04. 96.
04. 96.
04. 96 .
04. 96.
04. 96.
04. 96.
04. 96.
04. 96.
04. 96.
04. 96.
04. 96.
04. 96.

а
hm

ков.

реп
о

6
1,1
6
0,8
двоглед 7x50mm

ПК прим. ·
о

бр.
Црт.

315

1

З15

1

2

8
о

маr.

диа.

ст.

ком.

ков.

реп
о

54 -10,4
З,1
30
4
4,8
56 -10,1
з,о
З2
4
5,6
5З +04 ,5
2,7
32
4
5,8
5З +04 ,6
2,5
З5
3
6,0
53 +04,7 2,3
З6
4
6,5
51 +11,7 2,1
51
4
7,5
51 +12,1 1,9
50
з
8,5
51 +12,6 1,6
53
3
9,2
48 +22,3 1,0
55
3
12,5
46 +22 ,9 1,0
56
3
13,5
45 +23,7 0,9
55
3
14,2
43 +35,9 0,6
60
3
26 ,2
42 +36,5 0,5
65
3
28 ,2
35 +53 ,4 0,2
72
3
46,5
32 +54,6 0,2
70
3
42,5
14 +55 ,7 2,4
25
з
12,5
05 +43,5 3,0
18
4
13,5
04 +42,5 3,2
16
4
8,4
03 +41,4 3,3
15
3
6,5
03 +40 ,7 3,6
12
4
7,5
02 +40,0 3,6
10
4
6,6
01 +39,3 3,8
9
5
8,5
оо +38,5
3,9
8
5
7,5
57 +36,6 2,6
7
6
10,4
56 +36,6 2,7
6
6
9,6
54 +36,З 3,3
7
6
9,5
51 +34,0 3,9
6
6
9,3
49 +33,З 4,0
6
7
6,6
48 +З2,5 4,3
6
6
3,6
47 +31,8 4,2
5
7
2,о
рефлектор 140/1400mm, двоглед 7x50mm,

22 50 14
01 20 14
23 10 14
23 зо 14
оо 40 14
23 05 14
оо 15 14
01 05 14
оо 20 14
01 25 14
02 45 14
0030 14
01 20 14
оо 20 14
01 25 14
20 35 03
20 45 03
20 45 03
20 45 03
20 45 03
20 40 03
20 45 03
20 45 03
21 55 02
21 30 02
21 05 02
20 55 02
20 50 02
20 45 02
20 40 02

инструмент:

Ь

· ст.

7
7

C/Hyakutake 1996

4
3
4
3
3
4
3
4

диа.
ком.

инструмент: рефрактор 60/ЗOOmm,

инструмент : рефрактор 60/300шm

Датум

маr.
о

1
1

инструмент: рефр8.ктор 80/800шm, двоглед 7х5Ошш
Р /Schaumasse 1993

а
hm

1

црт

о

о

1996 q 1

Време
hm

13. 10. 96. 03 45 11 16 +55,8
14. 10. 96. 03 55 11 46 +55,4

1

3

1992 t

19. 11 . 92. 18 10 18 27 +16,3 5,4
24. 11. 92. 17 40 18 41 +1i ,2 . 5,5
28. 11 . 92. 17 50 18 56 +05,2 5,8

Датум

(наставак)

4:

C/Тabur

Табела 4: (наставак)
Р /Faye
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ПК прим.
о

280
280
265
270
270
250
250
250
245
245
245
220
220
215
210
45
45
42
45
45
45
50
45
40
40
40
40
30
30
30
голо око

бр .
црт.

1
1

1
1

1
3

.1
2
1
1
см .

мј .

1
1

1
см .

1

1
см.

1
1

1
1
1
ск .
ск .
ск.
СК.

1
1
1
1

190 _________________________________

'·

ј·

[

4: (наставак)
C/Hale-Bopp 1995
Датум ·
Време · о:

}:;-

/.)
!

1, 1

LII 2004, 4
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Табела

hm

i.'

i'

ВАСИОНА

22.
24.
26.
14.
18.
20.
. 22.
08.
10.
1З .

18.
05.
09.
14.
05.
10.
14.
16.
зо .
1З .
З1 .

02 .
04.
09.
27.
оз .

04.
05.
11 .
16.
18.
24.
16.
22.
04.
08.
10.

hm

05 . 96. оз 05 19
05. 96. 02 05 19
05 . 96. оз З5 19
06. 96. 01 З5 19
06 . . 96 . 01 З5 19
06. 96. 01 05 19
06. 96. 01 20 19
07. 96. оо 15 18
07. 96. оо З5 18
07. 96. оо 25 18
07. 96. · 2З 10 18
08. 96. 22 15 18
08. 96 . . 22 25 18
08. 96. 21 55 17
09. 96 . 2115 17
09. 96. 21 05 ·17
09. 96 . 20 55 17
09. 96. 21 05 17
09. 96. 20 05 17
10. 96. 20 10 17
10. 96. 20 20 17
11. 96. 18 25 17
11. 96. 18 зо 17
11 . 96. 18 15 17
11. 96. 17 55 18
12 . 96. 17 50 18
12. 96. 17 55 18
12. 96. 17 55 18
12 . 96. 18 оо 18
12. 96. 17 40 18
12 .• 96. 17 45 18
12. 96. 17 40 18
01. 97. 05 55 19
01. 97. 05 45 19
02. 97. 05 25 19
02. 97. 05 25 20
02. 97. 05 10 20

о

Табела 4: (иаста~ак)

1
о
о

З6

-15,6

35

~15 , 5

зз -15,4
15. -1З , 6
12 - 13,0
09 -12,9
06 -12 ,6
44 -11,2
42 -11 ,0
З8 -10,7
29 -10,2
05 -08 ,4
оо -08,4
54 -07,7
36 -06,2
38 -06 ,0
З2 -05 ,7
З2 -05,7
29 -05,0
З2 -04,4
З9 -ОЗ,З

41
42
46
01
07
08
09
16
2З

25
З2

08
08
52
02
05

маг.

- ОЗ,1
-ОЗ , О

диа.

ст.

ком .

ков.

5
5
5
5
5

6 ,6
6 ,6
6,6
6 ,6
6,5 .
6,5

4

з

5

6,З

з

5·
6

з

4
з

6,1
2/9
6,0
2
5,9
з
5,7
З/8
5,7
з
5,7 .
з
5,6 . з
5,4
з
5,4
З.

в ·

5
5
5
5
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5

6

4

6

5
5
5

5,З .

з

5,2
5,0
4,9
4,5
4,5
4,5

4
4

-02,7
4, З
-01,0
4,2
-00 ,3
4, З
-00 ,1
4,2
+00 ,2 4,1
+00,8 4,0
+01, 7 З ; 9
+02,0 З , 9
;t.-02,9 3,7
+08,7 2,7
+11,7 2,6
+17,1 1,7
+19,1 . 1,4
+20 ;4 1,5

6

6
6

7
8
7
6
б

4

5
6

5
5

6

5.

1З

5
5
5

13
11
12
12

5

реп

ПК прим.

о

0,1
0 ,1
0,2
0 ,1
0,2
0,1
0 ,1
. 0,1
0,1
0 ,1 .
0,2
0,2
0;2
0,2
0,3
0,6
0,7
0,8
0,9 .
1,0
1,8
1,5
1,2
1,0
1,3
1,2
1,0
0 ,7
1,1
0,5
0,6
0,6
3,5
3,9
5,2
. 6,2

о

црт.

о

1
1 .

10
10
10
5

1
1
1
1
1

5

5
о

1
1
1
1
1

5
10
10
о
о

20
70
100
80
80
90
90
65
70
75
80
70
55
45
60
40
25
30
35
330 .
345
З30 .·
325
З20

бр.

1
1

1.
1
1
1
1
1
1
1
1

ск .
ск.

1
2
2
2
2

ск .

1

мј .

Ј

мј .

1
1

мј.

1
1
2

. C/Hale-Bopp 1995 о 1
датум

Време
.,, m

о:
h m

о
о

.

. · .цИа. .

•.

маг

ком ,

· ст

·

ков ;

реп
о

. ПК Приц.
о

· бр~ · . ·
црт.

17. 02. 97. 04 55 20 28 +24,5 1,2 . 13 .
.5 .
7,2 • 315
2
20. 02 .. 97. 04 45 20 41 +26 ,9 1,1
14
5 ... 1,4 . 320
. .1.
03. 03. 97. 04 40 21 37 +34,7 . 0,1
. 18 .
5.
. 8,2
330
1
07. 03. 97. 04 40 21 .58 +37,3 0,0
20
4 .
12;5
325 .
·Io, оз. 97. 04 45 .22 22 +З9,9 -0,1 . 21
. 4 . . 12,6 · 335 ··
2
. 12. 03. 97 . . 04 45 22 37 +41,5 -0,3
21
4.
12,7 . 3ЗО
1
15. 03. 97. 04 35 23 04 +43 ;0' -0,4 . 22
4 ·.
12,8
3З5
.1 .
18. 03. 97. 04 40 23 30 +44,4 .. -0,6 . 21 .
4
13,2
355 .
21 . о3 . 97. 04 50 оо 01 +45,4 ~о,8
21
4
· 14,8
355
... 1
22. 03, 97. 19 15 оо 19. +45,7 .· -0;8 . 16
. 4
11,6
350
Мј ~
2
· 24. 03. 97. 19 55 ОО 38 +45,7 · -0,7 · 15
4
· 8,5
350
• мј.
26. 03. 97. 19 20 оо 57 +45,8 -Џ . 21
4 .·
15,2
355
.2
31 . 03. 97. 20 50 Q1 46 +44,6 -1,4
24
4
21,8 ·.· 5
1
31 . оз. 97. 22 05 01 47 +44 ,6 -1 ,2
21
5.
21,5 . 5
-.
01. 04. 97. 20 50 01 55 +44, З -1,3
24
. 4
18,6
5
1
03 .. 04. 97: 21 20 02 12 +4З , 3 -1 ,2 . 25
4
16,5
15
1
05: 04. 97. 21 15 02 28+42,2 -1,1 . 25
4
18;6 ' 20
1
07. 04. 97. 2110 02 4З +41,1 -0,9
20
4
16,З
20
1
09. 04 . 97. 21 20 02 58 +40,0 -1,1
20
4
17,2
20
· 12. 04. 97 . . 21 20 03 18 +38,1 . -0,8
14
4·
14,0
30
мј . .
з .
14. 04. 97. 21 30 ОЗ .30 +З6, 7 -0,6 · 13
4
. 11 ,5 . 25
· мј .
15. 04. 97 . . 21.40 03 35 +36,1 ' -0,5
12
5
10,5 . 20
мј .
16. 04. 97. 20 50 03 41 +35 , З -0 ,5
12
4
9,З
. .20
мј.
2
17. 04. 97. 20 55" оз 47 +З4 , 6 -0 ,7 12
4
11 ,2
25
мј.
2
18 . .04. 97 . . 20 55 оз 56 +34,0 -0,5
10
4
7,5 . 25
мј.
24. 04 . . 97. 21 З5 о4 11 +Зо,о . о,о · 18
4 · . 10,6 . 5
С Ј<.
2
02 . 05. 97. 21 25 04 47 +24,7 0,5 . 15
4
9,5
20
. 2
ск .
04. 05. 97. 2.1 зо 04 51 +23,'3 0,7
1З
4.
7,7
. 20 . .· ск.
1
07. 05. 97. 21 25 05 01 +21,7 1,0
13
.5
7,4
. 25 .
. СЈ<.
09. 05. 97. 21 30 05 07 +20,7 1,3 ·. 10
4 · 8,2
25 .
ci<. .
2
10. 05. 9.7. 21 25 05 09 +20,3 1,5
10
4
. 6,2 .
25
мј.ск . · 1 ·
11. 05 . 97~ 21 20 05 12 +19,8 . 1,7 . 10
4
. 5,2 . 30
мј :ск~ 1 •
13. 05. 97. 21 15 05 16 +1.8 ,6 2,0
.8
· 5 · . 3,2
50 .
мј.ск. ·1
15. 05. 97. 21 15 05 21 +17,5 2,2
6
5
1,5
'70 .
мј .ск. 1.
инструмент: · рефлектор 140/1400mm, двогЈiед 7x50mm ·

'

·• 1

. !
1

. i

2.
..

·.

.

.Ј

Т ·.
1 9 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - BACИOHA .LII 2004, 4
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Табала

Табела

(наставак)

4:

Р /Wild
Датум

Време
hm

01. 02.
оз. 02.
06. 02.
09. 02.
11 . 02.
28. 02.
01. оз.
04. 03.
. 07. оз.
11. 03 .
26. оз.
27. оз.
З1 .. оз.
оз. 04.
07. 04.
09. 04.

97.
97.
97.
97.
97.
97.
97.
97.
97.
97.
97.
97.
97.
97.
97.
97.

22
21
22
21
21
21
22
20
19
20
20
20
21
21
21
22

а
hm

45 .07 56
25 07 57
10 07 5З
55 07 51
50 07 50
25 07 42
З5 07 4З
40 07 47
45 07 5З
45 07 49
25 08 07
З5 08 08
55 08 1З
40 0818
45 08 26
10 08 29

маг.
о

+19,5 . 9,2
+19,5 9,0
+19,8 9,2
+20,2 9,2
+20,5 9,З
+21,6 8,8
+21,6 . 8,8
+21,8 9,3
+22,0 9,5
+22,1 9,7
+21,8 10,0
+21,8 10,2
+21,7 10,З
+21,7 10,6
+21,4 10,8
+21,3 10,7

,циа.

ст.

ком.

ков.

з

з

· о

ПК прим.
о

з

з
з

1
1
1
1

4
5

1
1
1
1 ..

5

4
з

з

з

2
2

2
2

з

з

2
3

2

з

з

бр.

Р /Wirtanen

1
1
1
1
1
1

з

1

1997

Време
hm

а
hm

маг.

"

диа.

ст.

ком.

I<OH.

28. 02. 97. 19 зо
01. оз. 97. 19 15
02. оз. 97. 19 20
04. 03. 97. 19 20
инструмент:
Р /Haгtley
Датум

19.
21.
24.
28.

11.
11.
11.
11.
оз. 12.
06. 12.
н. 12.
17. 12.

01 зз +06,7 11,2 з
01 З6 +07,З 10,8 з
01 41 +07,9 11,0 2
01 48 +09,0 11,0 2
рефлектор 140/1400mm

о

ПК прим.
о

бр.
црт.

1

1

з

1
1

2
2

1

2 1997

Време
. h. m

97.
97.
97.
97.
97.
97.
97.
97.

реп

18 зо
18 15
18 20
18 15
18 50
18 10
17 50
18 10

·а
h m

20
20
20
21
21
21
22
22

маг.
о

З2 -09,4
10,5
38 -09,З
10,4
48 -09,4
10,2
03 -09,5 . 10,0
22 -09,6 . 9,5
З4 -09,6
9;2
08 -09,З
8,8
21 -09,0
8,2

диа.
ком.

з

ст.
ков.

реп
о

ПК прим.
о

бр.
црт.

з

2
2
2

з

2

4

2

мј.

1
1
1
1
1 .· ..

з

з

мј.

1

мј.

1
1

4

з

4

з

датум

мј.

Време
'' ·m ·

црт.

2
4

3
4
5
5
4
з

реп

инструмент: рефлектор 140/1400шm

Датум

4: (наставак)

Р /Hartley 2 1997

2 1997

а

о

,., m

маr.

диа.

ст.

ком.

I<OH.

о

2З. 12. 97. 18 15 22 49 -08 , З
8,1
з
24. 12. 97, 18 25 22 55 -08,З
8,2
4
25 . 12. 97. 18 20 22 58 -08,З
8,4
з
. 29. 12. 97. 18 25 2З 18 -07,7
8,6
4
З1 . 12. 97. 19 05 2З 28 -07,4
8,З
з
18. 01. 98. 18 20 01 02 -04,0
8,9
з
22. 01 . 98. 18 зо 01 22 -ОЗ,2
9,2
5
23. 01 .. 98. 19 10 01 27 -03,1
9,4
5
25. 01. 98. 18 40 01 38 -02,7
9,8
5
26. 01 . 98. 18 55 01 .4З -02,4 . 9,9
4
9,7
5
. 29. 01. 98. 19 10 01 58 •01,7
30. 01. 98. 19 15 02 04 -01,З
9,7 .· 4
06. 02. 98. 18 35 02 З7 +00,4 9, 7
4
17. 02. 98. 19 20 03 27 +02 ;9 10,3 4
18. 02. 98. 19 25 03 02 +03,1 10,5 3
21. 02 .. 98. 19 20 ьз 43 +03,6 10,6 з
инструмент: рефлектор 140/1400mm

4

реп

п~ . прим.

о

бр.

о

црт.

0,1

60

1

з

1
1

з

4
4
2
2
2

1
1
1
1

1

1

1
1
1

2
з

2
2

1
мј.

1

1
2
2

1

1

Р /Tempel-Тuttle 1998

· датум

Време
la.tra.

а
hm

о
о

маг;

.циа.
ком.

. 24. 01. 98.
25. fН . 98.
26. 01. 98,
27. 01 . 98.
29. 01. 98.
30. 01 . 98.
06. 02. 98.
14. 02. 98.
16. 02. 98.
17. 02. 98.
18 .. 02 . . 98.
21. 02~ 98.

19 05 01 36 +49,1 9,2
4
19 10 01 зз +45,6 . 9,0 . 5
19 15 01 29 +42,З 9,4
4
19 10 01 27 +39,5 9,6
5
19 25 01 24 +З4,6 9,5
6
19 45 01 22 +З2,4 9,1
6
18 55 01 17 +22,8 9,З
4
19 i5 01 15 +15,4 8,3
з
19 ~5 01 14 +14,2 9,7
з
19 оо 01 14 +13,7 9,5 . з
19 15 011З +1З,1 9,6
з
19_10 01 1з +12;о 9,5 .. з
1щструмепт: реф.Лектор 140/1400mm

ст.

I<OB.

реп
о

ПК прим .

црт.

3

4
з

2
2
3.

4

6
4
4
4
4

. бр.

о

.мј.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 .
1
1

'+"'
1
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5: Листа по~матраних периоџчних комета
.
Откривен tоДиЈiе ·. , Период r:одина .
_· :ко:мет
.JPBq,lley ..
240 nне:
' .
·76•0 Q
2Р Encke .
1786
.. 3 •28
.
4P:Fa,ye. : ·
7,34
1843 .·
· ·· · lO]>:TemP.el 2. ·
5,48
.1873 , .
21р · Giacobini-Zinтi.er
1900
6,61 .
- 6,4ђ
1.906
29Р Brrirsen-Metcalf · · ·
70;54
1847 ·
24Р ДchciиmaS.se
8,22
1!}11 .
1867 '
~7,70 .
• 1948
5,5Q
46Р Wirtanen . ·.
.
55P ·Tempel-Thttlti ·
1865
. 32,91
1978 .
· 6,37 .
81Р Wild 2.
1986 .·.
·1о:ЈР н_al"tle'!) 2·
6,26
1862 ·
135,01
Табела

ЛЕТЉА ШIЮЛА АСТРОНОМИЈЕ
"Бабин зуб 2004"
Ива Бр1еић

АстрономсЈ(о друштво "Руђер БоiПЈ(овић

·~

. ·.

···

- ··

·

вом Лет-ња Ш?Сола астрономије "Бабин
зуб 2004." на Старој планини. Акција
је трајала од 10. до 15. 8. 2004.

У утора.ЈС 10.8.2004, око 10 часова
"Ластин" аутобус пун љубитеља

астрономије, телескопа, :компјутера и
антена Ј(репуо је из Београда. Било је
укупно шездесет и два учесника међу

&А&ИН ЗУ&
<::::::::::: :_;;;>

. рефрактор 60/300m!n
.

19?<,

биноЈ(улар
. .· . .
·.

-(Щнi:мљ~~о
.
·. . .

·. - . ·...

.

блема, мада је био ПОдуЖи. Ишло се до
Ниша и Књажевца, где смо покуnили
остата.ЈС екипе и коначно сви I<ренули I<a

нас је до планинарског дома. Одмах нас је задивио призор стене која се пружа

неколико стотина метара тачно изнад дома и схватили смо шта је дало идеју за

назив Бабин Зуб. Поред невероватно лепих призора дочеЈ(ала нас је ·и магла.

.

..

превоз . Пут је прошао без ика.ЈСвих про

била су најлепша и иајузбудљивија јер Стара планина заиста оставља сва:кога
без текста. Вијугави nут, Olll(Oљeн високим дрвећем и огромним стенама, довео

н А п о .м Е н А
. ·..' : ·· .. ,·..

ћајно предузеће "Ласта" такође нам је

помогло омогућивши знатно јефтинији

нам скретао пажњу на разне тамоmње занимљивости . Последња два сата пута

30х, . 50х

7х50

.

.

смештај обезбеђен од пара које је дру
штво добило од реnублИI<е . Саобра

нам је током пута и за време боравi<а на планини објашљавао где је шта и често

.

i>.2. i999) , ..
.

којима су били и они :којима је пут и

Бабином Зу бу. Руководилац КњажеваЧЈ<ог друштва био је професор Јевтовић који

55х, 88х, 140х_

.. .З3х, _ 56х
двоГЈi:е.ц

2оо4.

· Увећа.Ља
· · 28х, 5Qx, во~

реф.Лектор: J40/1400m~

~:

"Аидромеда" из Књажевца, организо

вала су астрономску акцију под нази

табела 6: .Инстру~ентикоришnени ' За 'nосматраља

Ин!;:тр)'Мент .

..•

Овог лета астрономска друштва
"Руђер БоШЈ(овић" из Београда и

. ... .

Ми о ИЛU.ћ . 'ICoju сада живи., ради. u nовре.мен.о

Ов.аз •1.11ана'1С натщсар Је нащ члаКн ј ·iJ в.а?'Ј рад .може бити. узор nочетни.чи.ма,
noc.мamjia ?Со.мете из Ван,.увера у ана и .

... ica?Co · бiЈ. 'Њuхова nос.матра'Ња бUАа. од ?Сористи.

.

.

.

р д .

.

(Ваљда вам је већ познато да су магла, облаци и астрономи прилично неразд
војни.) Топла атмосфера дома, IIlКpиna дрвених подова, мирис вечере и љегова
симпатична скромност, учинили су да сви буду врло расположени и да се осећају

као код куће.

Исте вечери, после распакивања и сличног, Весна Славковић одржала је прво

предаваље о кометама и астероидним потоцима. Поред стандардног, теоријског

С a'/I:ЦUJU

дела предаваља, говорило се и о посматраљу метеора и шта све по том питаљу
могу урадити астрономи аматери. С обзиром да је у време акције био метеорсЈ(И

.; .
AMATEUR COMETS OBSERVING_
. ·•. . , ·'. . : . .·. . . ·.·.· . f 27 . uall observed
t,lie author with
. This work lS а sl)ort aЬStract о
VI~ . . d У(
_
) from Hercegovilia near ЋеЬшје
of instruments during almost 20 years реrю 1980 1998 .
... . . . . ..
and Dubrovnik . · ·
· · · ·.
·
··
·
·
·

практичним радом из ове области. Остата.ЈС вечери смо провели гледајући филм
"Контакт" на видео биму због већ поменуте магле ...

.

. .

.. .

.

.

. .

coшets Ьу

var~e~y

рој, Персеиди, ово је свим почетницима била одлична прилика да се уnознају са

Следећег јутра "изненадила" нас је магла. Један део групе је отишао на

мали излет до Пирота. Посетили су манастир Светог Ђорђа у селу Темска, Ј(Оји
им се ка.ЈСо ~<ажу веома. свидео, као и водопад код кога су иаправљене дивне фо

тографије. Они који су остали Ј(ОД дома (они стручнији) приnремили су телескопе
на оближњој ливади за ноћиа посматраља. Други су приnремали своје пројекте,
а неки су се шетали и наравно уживали.

·.· :· . ..
'1

. ··...

вреће, подметаЧи ... ) Посматраље је обављено са ливаде у близини оне на којој
су били телес:копи. Срећиа околност је што се у току дана небо разведрило и
што је те вечери (11. на 12. август) био максимум метеора! Са ливаде бр. l

1
1

i

1

1

Ji

·: .··

1.

Предвече је Влада Ненезић одржао предаваље о а.матерсЈ(Им астрономсЈ(Им

посматраљима. Предаваље се највише односило на снимаље небеских објеката
и мноштво ствари на које при том треба обратити пажљу. Следеће, Веснино,
предаваље Та.ЈСође се односило на метеоре. По завршетi<У заинтересовани за ме
теорска посматраља кренули су да се спремају (топла одећа, ·мноштво чарапа,

. ..

1

1•
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посматраЛо ~е пуно маглиЧастих о_бјеката и звезданих јата. Имали смо неколико
одлиЧЈЦI~ Телескопа међу којима и новонаправ.Ц.ени Добсон (огледало од 33cm!) .

УЛК

О утисцима · посматрача не вреди· пуно причатй . · Постоји ли . нешто лепше од
збуњујуће ведрог неба 1 ~лескоПа и о.цличних предавач& у Исто време?
·

522.1

АСТРОНОМС:КО ДРУШТВО "НОВИ ПАЗАР"
Јована Бедић

Метеораши су на Ливади бр·. 2, слоб 0 дно можемо рећи , уживали у спектаку~
ларним призорима. Гомила метеора ни он~ искусније- посматраче, већ навикнуте

Астрономско друштво "Нови Пазар"

на све то, није: оставила равнодуmним . . (Звучаће отрil.ано, а;щ нешто тако лепо
ст11арно је тешко опИсати . . Најбоље првом следећом прили:кщн , сви на . ливаду бр .
2 па ће уз срећу све бити јасно!) Ма колико метеори били нормална ПОЈава: тих ве

Астрономско друштво. "Нови Пазар" основано је 20. априла 2004. Иниција
тор покретаља друштва Је др Енес А. Маљевац, специјалиста-радиолог а међу
оснивачима се ва:шло 13 грађана Новог Пазара. Адреса и телефон дру~тва су:
36 300 Нови Пазар, Комплеi<с "Језеро", Кула 1; 020/331-950.

чери, свЩ<И Је пропраћев коментаром, . Iiиском, дреком и разним неартикулисаним

·

криnима посматрача .

· .

.

.

.

.Преподнева су углавном - би:Лi:Ј. · резервисана за одмараље од воћних .посма
траља или за шетље и Планинареље . Вели:ка већина учесника Школе Је у то
време посетила врх Бабиноr Зуба .
Они који нису отишли · пропустили . су . заиста невероватне ствари . Стене су још лепше изблиза , јер се · · у сваком могућем
пр.оцепу .налазе најразличитије бИљке и маховине ·импресиВних боја , разне птице
об.Лећу врхове, малине у неограниченим · количина.ма, . итд . О овим -. призорим-а

·

сли:ке довољно говоре.. .

.Трећег дана Щщчу

6

·.

·

·

.

.

Сунцу нам је испричао Горан ПавИ':'ић.

·

I<шсо је настало друштво?

·

др

0B f1

два предаваља!).

Енесовог циља много је помогла редор
таж~~: о· његовом раду на локалној теле

ВИЗИЈИ. Многи су били, нарочито мла
ди, одушевљени што могу да на ква
литетан начин задовоље своју жеђ за

знаљем у области астрономије.

Шта је до сада урадило Друштво?
За почетак А . Л . "Нови Пазар" је на

правило фотографије транзита Венере .

Такође се са задовољством одазвало

позиву Астрономског друштва из Сно

..

с војим путем.
Видимо се .. .

(Примљено

~ља за посматраље Персеида .

1\·lаглетина!

После нетакнуте природе и чистог ваздуха Београд је изгледао прилично де
примирајуће . СтИгли смо до Београдског планетаријума .одакле ј е св ако кренуо

5; 9. 2004.)

SUMMER SCHOOL ON ASTRONOMY "BABIN ZUB 2004"
· Report on the Suщmer School on Astroпщny "BaЬin Zub 2004" held 10- 15 August
2004 on Stara planina mountain is presented.
:
. .
. ·

Са

пожелео Је да их пренесе на своју око
лину и то на љену радост. У остварељу

Слободно време неки су одвојили за "шеТЊицу" до Миџора, врха Старе пла-

дВа · сата. Наравно сви су разменили Телефоне и ј едва чекају следећу акцију!

астроном

тку сумирајући своје знање и искуство

Посебно је

Није било ни п од посматраља, али без обзира на лоше време направљене су дивне
фотографије , јер -плВ:НИна у магли и облацима .даје сасзим друга чију слину од оне
на коју см<;> навИкли. Све изгледа сабласно и има се утисак да сте у неко м филму
или бајпИ ( " Господар прстенова" нам је свима цао н.а памет).
·
И како то уве·к бина, пред одлазак кући најбоље је дружење . Последље вече
смо гледали филм, играли Жмурке(!?) , чаврљали - и нешто мало спавали ... Су
традан после ручка иста ситуација као и пре пет дана. Крцат аутобус, вијугави
неасфалтирани пут и много · људи препуних прелепих доживљаја.
Друштво из
КЊажевца нас је убрзо напустило, јер од :Gабиног Зуба до Кљажевца има непуних

је

нима за зве;~дано небо. У једном трену

. ,

.·

Маљевац

групом својих пријатеља одавно се за

.

нине, који је висине 2 169 т . .Шта мислите какав је· поглед?!
· При крају - акције време· је било онакво какво нас је и доченало .

Енес

аматер и то велики ентузијаста.

обратИо · пажљу" на детаље на самој површини Сунца, како би имали бољу пред
ставу о пегама - и активности за време његовог посматраља. Следеће предаван, е
о телескопима,· о љиховој примени, неким основним детаљима, услщ1има за пос
матраље · и· астро:клими, држао је · Влада Нене:щћ .
Посебно је нагласио да се
телес:кщ:IИ НЕ купују у књижарама и да се Сунце ЯЕ гледа директно · оком или
теђескопом , осим ако .не постоји добар филтер за то. . .
.
.
.
Вече ноје је уследиЛо било је прилично облачио, али успе11и смо да ухватимо
неiпто мало . nедрог ·неба, . тако да и посматрачи и метеораши нису би'ли беспослени .
Предаваља следећеГ дана одржао је Алексаtщар Оташевић. Преподневно је
било о међузвезданом гасу на које се насније надовезала прича о _ галЗЈ<сијам а
(занимљиво на квадрат, поготово што смо имали прилику и да посматрамо доста

објената везаних за

19 7

Било

Је то за~ста једно пријатно дружеље

др Енес Маљева'Ц демонстрира рад н.а

:=~~~ КОЈег су размељена многа исну

телескопу

Даљи планови

Планови друштва су велики. Предвиђена је обуна на телескопу уз практична

посматраља за чланове и друге учеснике. О томе ће бринути Ељеса Хубанић

секретар друштl!а. Слушащ~е ће упознати са изгледом сазвежђа, односно са осно~

Мма. астрогнозиЈе. За КОМПЈутерску симулацију изгледа неба задужена ће бити

ИРЈана Хубанић . Неки чланови друштва су већ оспособљенИ да заинтересо

ваним грађан~а преносе основна знаља из астрономије

Жеља нам Је да се повежемо са. свим астрономским друштвима ноја су жељна

сарадље, као и другим организацијама.

Један од приоритета биће и гостоваље реномираних стручњака ноји ће држати

предаваља у нашем граду.

Предаваља ће бити разноврсна, почев од теорије

настаНI<а Васионе, преко љених модела, Сунца, Сунчевог система, комета, метеора

и метеорита па све до мултимедија у астрономији .

Такође планирамо посматрачке акције каi<о у нашем граду тако и на страни

где го_д се у~<аже прилика. Вели:ка нам је жеља да једнога дан~ отворимо и план~

етариЈУм .

·

Циљ нам је да ваши чланови и други учесници буду на најбољи могући начин
обучени и информисани како би могли да што више проникну у свет астрономије.
МатеријаЈIНо и финансијс:ко стаље Друштва

'

А . Л. "Нови Пазар" поседује своју просторију у новопаз~рском солитеру поз-·

натом нао Кула 1. Од опреме поседује катадиоптрички телескоп ТАЛ 200К ре
фрактор ЕТХ .60 MEADE, ~утнов рефлектор од 150mm, три умрежена рафар~
(са ISDN телефонсi<ом ЛИНИЈОМ) и доста астрономских програма.

Г;
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Што се финансијске стране тиче за почетак је председник Друштва др Енес
Маљевац преузео на себе све обавезе. Чланарина још није уведена. Како У Новом

Пазару велики број људи власника приватних фирми, путем спонзорства допри

носе бољем и квалитетнијем животу, надамо се да ће и са те стране бити подршке
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1

ПЕТЊА ШКОЛА И МЕЋУНАРОШIА КОНФЕРЕНЦИЈА
О ФИЗИЦИ ЈОНИЗОВАНИХ. ГАСОВА

XXII

MWiaн С. Дu.митријевић
Астрономска· опсерваторија, Београд

раду Друштва.

У хотеЈIУ . ·"Оморика" на ТаЈ)и је од 23.

до

2i.

августа 2004-. · одржана 22.

летља школа и међународна конференција о физици јонизованих гасова (SPIG). У
·шmиру ље, била је у секција "Опште плазме" и подсекција "Астрофизичка плазма"

. коју

је организовао аутор овог написа. У раду поменуте · Јюiiференције од ин'
тереса за астрофизИку, узели сУ учешће чланови Друштва Лука Ч. Поповић и
Милан С. Димитријевић, који је и члан Међународног научног комитета, .1\•Iио
. драг Дачић, Предраг Јовановић, Весна БорЈ<а и Гојко Ђурашеви:ћ, Ј<оји су били
лично присутни, а на прилозима су били потписани и Еди Боп, драгана Илић,
Саља ЕрЈ<аnић, Снежаиа МарЈ<овић, Зоран Симић, Ненад Миловановић и Зорица

·

·Uветковић.

•
'1

предаваља подељених на пленарна (17), предаваља по секцијама (12) и извештаје
о резултатима истра.живаља (progress 1·eport). По традицији, у последн.ој групи

1

:1

1(
1

! ..

позиву, нису посебно означене цобројане врсте излагаља. . Осим предаваља, на
конференцији је прикаЗано и 137 посrера а научни програм је noдe,ri.eн у 4 сеЈ\ције

!1
1

;1 .

су и предаван.а. оних који су у периоду од последље конференције одбранили док

торску дисертацију, да би им се омогућило дl:\ одрже своје прво предаваље по
позиву на једној еминентној међународној Ј<онференцији. Треба напомеНЈ'ти и да
је наведено груnисаље предаваља значајно првенствено за организацију конфер

1.

i'rl

На овој Ј<онференцији нарочито значајној за мдаде, којима пружа прилику да
у нашој земљи присуствују једном великом међународвом научном скупу, било је
регистровано више .од 170 учесника из двадесетак земаља, који су · о држали 4~

1

енције по секцијама и прављеље дневног реда, · пошто у кљигама. предавања по

' посвећене:

·

1.
2.
··

&томскиы сударним . процесима;
интераЮ!ИјИ честица и ласерских щiопова са Чврстим телима; .
З. ниско температурној плазми и

4.

f
Оnрема А.Д. "Нови Пазар"

\·

Мали апел АстрономсiСоr ,цруmтва "Нови Пазар"
Као тек основано друштво, уздамо се у организације сли;чне нашој, за које
знамо да постоје у нашој држави.

За почетак довољна нам Је љихова подршка

и охрабреље. Као што знамо да мноштво небеских тела чека ~а буде откривено

.

1
1

10. 2004.)

ASTRONOMICAL SOCIETY "NOVI PAZAR"
. Report on the foundation of Astronornical society ,"Novi Pazar", description what
made society until now and which are the future plans, 1S presented.

а.строфизичка · плазма и
колективни . феномени.

. Астрофизичка подсекција је била конципирана тако да јс . Имала пленарно пре
да.вање АлеЈ<сандра Фјодоровича Захарова из Москве: К алфа линије гвожђа
,.;ао средство :ю аналtlзу nараметара црнuх рупа, као и предаваље Евангелине
Лираци из Атине (истраживање са - Емануилом Данезисом): Cameлtm&cJCe аnсор

ат.м.осфера.мd. врелих, е.мисионuх звезда и Луке Ч . Поповића (истраљ'ИВан.е са

астрономије . Зато очекујемо сугестије, охрабреље и разумеваље.

(Примљено

4.2
4.3

nцtюне ,.;омnоненте и дuс7еретн.е ancopntJиoн.e ,.;о.мnоненте сnе~tтралнuх ·линија у

тако и ми желимо да будемо примећени како би постали достоЈНИ чланови света
~ .;

опmтим плазмама·.

Свака . секција је подељена у подсекције па су на пример подсекције у Четвртој
секцији:
.
4.1 фузиона плазма;

1
1

ј.

1

МиЛаном С. Димитријевићем, Евеiщиом :Медијавилом, Емануилом данезисом, .
Евангелином Лираци, Едијем Боном, Драганом Илић, Предраго:м Јовановићем,
Евстатиосом ТЕюдос}lуом и :Миодрагом Дачићем): He!t1l. cnc?Cтpoc?Oonc,;u .методи .

за ш:тражuва'lr>а o,cmpoфu3'1J.ч~te nлазме. Од ·значаја за астрофизику је и предаваље

Роналда. МаЈ< Карола из Џариза: Фотодuна.Аiи11:а Аiоле11:ула у ?Оос.мосу.
. ·
·
Као постери су . приказани радови: Г. Ћурашевић, Х. Ровитис-Ливанију, П.

РовИтис,
одвојенuх
ковић, С;
Линеарна

Н. Георrијадес, С . Ерюiпић:
Гравиmационо зата.м'Ј&е'Ј&е 11:од 1&олу
блис!t'IЈ.Х двојнuх звезда ТХ UMa, AW Сат, Beta Per, XZ Рир, С. Мар
Еркапић: Динеарtlа 01Јтич11:а nоларизаЦија .1вез~е RS Спс, С. :Марковић:
nоларизација звезде · 28 Не1·, С. Симић, Л. Ч . . Поповић: Сnе1С'Щрална

зависност U.Amy.Jica на светлосној 'li.ЈЈивој Za.Aia бљес~tова, З. Симић, М. С. дим

итријевић, С. Сахал-Брепiо, Н . Мнловановић, З. Uветковић: Штар.,.ово шир.е11>е
cne11.--mpaлнux лtтија неутралног ~еадАщју.Аса, Н . Миловановић,- Н. Бен Несиб, М.
С. димитријевић, З. Симић: Судари са наелеtстрtlсанu.м. честица.ма и облици звез
дан.uх cne'li.mpaлнux линија Si V, П. Јовановић, Л. Ч. Поповић: Појачава'Ј&е Fe К
алфа сnеtстралне линије и неnре11.-uдноz сnе;стра рендинс~tоz зра".'е1Ьа услед ефеtста

цiавитiщшЖоz .ми~Сросочива, .Ј. Враљеm, Х. Салим

(Saleem), С. Пед (Poedts):

.
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Ј·

Нестабv..л:н.ост са два струја'Ња у .маzнетизованој f'!OC.лt·u-ч?~:oj nла:мш ид: М. Шу

Лић, Д. П. Грубор: Веома нui:?~:офре?~:вентна

(VLF- Very Low Frequency)

дttјаzнос

1

тика утицаја pettдzeнclcux. Зjia'ICa lЈ'i;М-ч.евuх • еруnција н.а јонщацију ниже јон.осфер е . .

· · · Треба

'

напоменути и. Да је · Срђ8.н С~муровић · добио позив орГаниЗатора да у

ертације, али је .збоr адмиНист'ратi-џ!Них проблема -око боравка у Италијf(l морао

·

.

. . .

. .

. . ..

.

1'

.

:КоЈЈференција је била оД изузетне вЗжЈЈости како за младе, који су . имали при
лику д/1 чују нИз сјајних предаВа.ц.а познатщ научнm<а из цеЈIОГ света, тако . и за.
сарадњу и међусобно др)Ђ<ење .астро1юма и физичара.

· ·

1

·

дощљак

с~ греје крај ватре

покраЈ реке у зору.

Паж.iLи~и путник

'

=·-_-_·: -

·ј

!

. , ххп sџммЕН: sсно(њ· A.ND iNTERNAт:IoNAL coNFERENCE oN
OF

Од жутог лишћа је
месец

. који

(Примљено: авгу~та. 2ро4)
ТНЕ. PНYSIC.S

МЕСЕЦ

Лете шума.

оквиру астрофиз~е. секције одржи предавање· _ из. области с·воје докторске дис.
да одустане.
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IOЩSED

GASES .

.

чија се љупкост уткива
у тишину оправих кровова.

Ноћии славуј, сведок

летећих вештица.

.

·

: . ··• Report iщ фе· Astrophysical su~tion о~ the XXII S.umi:цer .Sclюol and Int_ernational
Conference on the Physies of Ionised GaЗes, held 23- 27 Atigust 2004 in hotel '' Omorika"
· · .. . .
..
·
on Tara niountain is. pr~~џ.ted . . .. . .· .. ·
.

:~ ! 11.'•

.. .

.,

.

.

ТКАЉЕ

\. :

ПОЕЗЦЈА ко·смосА. МИЛУ'i'ИНА' :.:. ЛУЈЕ Дд.но:iлИЋА

11

дама; што је за ову рубрику леп подстицаЈ.'

·... · . · .

..

.·

.: .

. ·

·

.Јер жеђ му Р.игела не да заслати. ·
· Туш Алдебарава по · Влiuпићима влажи

У "Лексиксщу liисаца пррсветВИ:Х;-,раднИiщ" ~аi:пли смо даје овај kњцЖевЈЩК и
проф~сор . српског језиl<а pqtjeв у Иiiановцима ·( б~шИ с рез КаЧерсi<И} · у · Џlумадији
4. · фебруара 1939: УЗ рад је зf!,врiпио Випiу Педа.гоriц<у. хщрлу, а потом, 1971.
1(1 студије српског Је.зик.а:.u . Юь~евности. _Иа ..Ф~доЈЩП!I<ом · факултеј:у у Беоfраду.

..

'i!!li•~l

1 '!

Професионалну каријеру је заnочео 1963,

'1
• 11'

.

На броду Арго Велики Пас на Крми .
11ма м·оћ Хидре у уздржаној сисаљци.
Ос~>')'дно г Ј едно рога Зец упорно прати

Љuюјлић ~онео .свој~ · дВе , песме "Ткаље''~- "Пред кишу", надахнуТе неб()~ и. звЕр~

[1 :1

1

Гласом Гаврана је за Јарца ~росе.

. · Н~:.zџiв~6 је у реД-ју . ,~:В~с~оне';, :члан ваше;г-Друшт!'Ја, ne~uИi< Мнлу~иН Луј о

:i_[1 l' ._•:

1

Плава капа Северне Круне
Проткана Главом Змије;
.
девице је са Гавранима . носе
Ко омекшаиу Косу Береиике

1\1АЛО· ПОЕЗИЈЕ

.\1,, \·.
{·

Muлymutt Лујо Дан.ој:Л.и!i ·

"Плава сунца, црни пси"
Аутuрско издање., Београд, 1988

У весвестици Ован се удвара Андроме~.
Тако се мрачна Лира у Зм~ју чуди,
Априла деветнаестог, близу· Северњачи. ·

у.iитељ у Горњој СИдуљИ, у ком"

:l(ao

бииованом · одељењу · основне школе · ;,Жића Поповић" . из .Бад~ЈЬе код Ло~н~Ще,
а на крају је био . .ф!ректор ОЩ "дуле Ка:р8.клајиђ," у :л~арЕ;БЦу, р~оводИ

ј.;

!

лац Дома ку.џтуре у овом месту и. 'Ј:ри мандата ДИр,ектор ОШ, "Бrк Караџић"
у Београду. Пише поезију, · прqзу .~ ЈЩ.~евиУ крИ:iИЈ<у. · Објавио Је з~ft:рке пе
сам.а "Uрви фењери" {19(Ю), ;,Гomi: бр.еr'~ {1972),; "ЂуnрИја преi<о:КаЧера". (1988),

· ПРЕд КИШУ

СвеТ се о свет чеше.
Гуду ре облака руше

,;Плава сунца, ЦрНИ Пси" {1988), . "irвa сdн~тна вёнiха'' (1ЩЈЗ), ,;дламИ:~ак на
свећи" (1996); "Три поеме;' :'.{1999) · и "Ј?л~де брезе" (1999) . Објављује и у лис

напукле зидове небеса.

Млазеви ватре
У бескрај скачу

~вима и. часописима.: ' К1Ьиже81f,осm, К11>il.жевне новuн~, Борба, По.tiити'~>а, Лето

nис Матице cpnciCe~ Колу_бара, ' Лиnар, НЏШке_ xo6U'I:'e, Савре.мен.v.11:, Свuта11:, Ства-

ра'Ње, Једtтство... .

.

~- '

. ·.

.:·- · ·.

..: · · .· . .

:· ·.. ·.

· ·

··

преко црних телеса.

. . · ·. ·

.

·· Да би - Ј<ОСМИЧКО . у његовQј . поезијИ представиЛи 'qитаоЦЈШа Ва Прави вачiщ
Поред' две Донете Песџе . објављујеt;tо · и ·џе<;му "Месец", . у којој . Данојлић даје

·

и раскоiпвиМ ~расом ..в.енИх воћи.

свој nоетски · доПринос иесводљйво~ џесвИШrву _ надахиутОм Земљиiiим пратиqцем

;

·

·

·.

·

..

У рушеи.у све Јечи, ·
Све се отвара, ку ља.
Планина клечи,

· . о р..егqвом nесЦичкоц делу. Чедомир МИркорић је написао да је "пQетско сазр~ .
ва.Њ~ изван генерацијскm( суревњЩЈо<;:ти и · пое-tИЧ:кИх помодности .. , · претвори;о· у
темељИ1:а трага~а. за језиЧким И миса,овим у1:юрИ.Шј'има, за ивДивидуалиm.~ глае()t.i
и а,утенm.щом ин~пИр~ЩЈ;~јом".
. ...
.·.·· . . · . .
.. . . .
. ·

камен је жу ља.

Ileo свет се љуља

··

и у заносу лечи.

•

· · · :џ~ан с. дu.Мu~p~jeвu!i ·

9евву костури муља,

·.

Зазвече свемира ЛIШЦИ,
зе..rљица наша куња
док урлају њеви кланци.
Мuлутuн Луја Данојлuћ

l,'

-·
ВАСИОНА
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ТИТАНОВ ОМОТАЧ .

ВЕ.СТИ ИЗ ЩУШТВА

· да

ПОСЕТА ИЗ БРЈАНСКА

ЛЕТЉИ АСТРОНОМС:КИ
· СУСРЕТИ
2004.
.
.
..

Народну опсерваторнју . и Планета- ..·
ријум је 29. септембра 20()4. посетила

VII ·

јула.

јеката којИ се налази иза ·_орбите П:Лу

сусрети

: тона И носи његово име, а чије је пос

.тојаље · он предвидео неколико деценија

·

.

1'
i•

ма : И основнИм прелиминарним резул
татима истр~Иваља говорио је · милан
оне" по приказу . Ј упитерових сателита.

Александар .Оташевић, предавач у

1-.

даВаље о Сатурновим сателитима - и пр

l

стеновИма, дрЖећи се као и обично ка
да ty_у питању тела Сунчевог система

други сателити,· _ али : појаnиле су се и
дnе · додатне оШтре. апсорпционе лиии-

Мнлка Милетић, професор физике и

..

већи · део предаваља односио на физику ·

а да трећа мжда · потиче од амонијака. ·

Што је још важније, линије су биле та

најЏаљи број тема, а ни ~рој посети~
лаnа није· био задовољаваЈући.

·.

ЩlВаЊа Су ОДржана 27~ И

Реда~ецuја ·

Пре-

28 . .ЩIГУСТа
.

3 ~. сец~мбра у Планетаријуму.

И.·

У прва два бу)оја "ВасИоне" За 2004.

исправке-:

. воотј(ривени ·телескопом са Земље
.. САТЕЛИТА
.
tioc.Лe 1949 -гqдине. Први Нептунов са
.телйт' .: Три1;он открио је енr:лески
. Тим асч_~онома предвођен Метјуом
астрон ом В':илиј ам Л асел ( 1799-1880)
Холманом (Харвард-Смитсонијан цен
.1846. · Године. Други, Нереиду, открио
тар за астрофизику) и Џ . Џ. Кавеларје 1949 . . годиџе хо:'fандско-амерички
. ссiм (Национални истрЕiживачки савет
астроном Џерард Којпер (1905-1973).
Канаде) открио је три Нептувова· сате
Откриће сатеЈЩта је · било · прави
лита . . hpe овог . открића било је поз- .
Изазов, јер су имали 25. величину. Ко
нато осаМ пратилаца ове планете га"
ришћени· су 4 ~ метарски -Бланко т7.ле
свог· цина . . Интересантно је да се у ·
скоn · Интера!l.~еричке опсерваториЈе .У
тиму откривача помИље човек. нашег
Серо Тололоу "у Чилеу и_ 3,6 метарски ·
презимена - Milisavljevic Dan, студент
канадско~фраацускq-хаваЈски телескоп ·
:Мек !"fастер универзитета у Хамилто- .
на Хавајимэ,. Пречник сателита про
ву (Канада).
·
цељује се· na 30-40 километара .
.Нова три месеца су првооткривени ·
ТРИ НОВА · нЕПТУНОВА

ред Нептуна 1989, када су откривени
Џротеа, Лариса, Гала-теа,

де.спина·, Таласа и Најада. То су пр-

Према:

spacefiightno'UI.comjnews/n0901/
14moons/
Милан Јелu-чuћ

Титану, јер .су· апсорпциопе линије азо
данас знамо да азот чини · између

73% и 99%, а метан 2- 10% Титанове ·
· атмосфере . . Она такође садржи мале .
количине водоника и угљев-моноксида

и трагове остаЛих гасова · укључујући
комплексна органска једИњења која јој
. дају наранџасту боју .

У пркос Данашњим модерпщ-.1 теле- .

скопима ми јощ увек знамо релативно

мало о Титаповој атмосфери.

Ипак,

то би требало увелико да, се промени .
пошто је лете лица Наси ни стигЛа · у

близиНу

Титана

а

сонда

Х ајzенс

извршиће мереља на лицу места.

Према: .Astrc;>nomy ]\low, новембар 2004.

· А на Бра}овuћ

·

ИСПРАВКЕ

.

· сателити :

кве да је он · знао да потичу од танког
слоја гаса. И тако, Којпер је открио
Титанову атмосферу . ·
·
Титанов · спектар му је . оЬ:югућио и

Милан Је.;ш-чuћ

новости и БЕЛЕ:tiжЕ.
.
' :
.. ' '

.сате'лити после проласка Војауера-2 по

јева 619nm и · 726nm, а можда и трећа
на 640пm. Кој:Пер је брзо Препознао
да две главне Линије означавају метан,

Сатурна, а_· м·аљи ·на физику Титана.
Овогодипiњl\! ЛАС је до сада имао

Ч1СИХ долара.

са малим променама

.и

астронi:>мИје~ у VIII гимназији, чијИ се

Ластве (Пока Которска), приложио је
20. октобра. 2004. године 100 !1-Мер~-

та из наше. атмосфере iliаскирале оне са
Титана.
.
·
.

та. Ово није важило само за Сатурно.в
сатСлнт- Титан .
.
.
ТИ:танова наранџаста бојаје меЉа~
. .ла Сунчев спектар на ciuiЧaн начип као

.· · Трећи и посЈiедњи предавач је била

дине, · наш члан Јосип : А. Перушина,
официр трговачке морн~рице . из Доље

крио да су њихоnи спектри веома сли

'ЏiИ Сунчевом·,

еволуционо: · . концепта.

... За нову ВАСИОНУ на А4 фор~fату
и у боји која ће се .појавитИ 2005.. го- ·

телите са Земље ·нису опазили азот на

изазваним разлиЧитпм бојама о()Јека-·

Планетаријумуодржао је исцрпно пре

ПРИЛОГ ЗА
НОВУ ВА СИОНУ
.
.

··

Ништа ново нисмо могли да сазнамо
о Титавовој атмосфери све ДО пропаска
Војауера 1 1980 године. Војау_ер не са-

да би прикупио · спектре. највећих nлан
-етних сателИта. Пошто сателити само

рефлектују .светлост Сунца, он је от

l

МиЈъушевИћ, -познат читаоцима "Васи

М~ан Јелu-чић

200m.

. . мо да је потврдио присуство метана на .
. Титану, ·већ је открио да он чини само ·
. Ипак, ono није - његоnо једино 1щжно
!I.Щли проценат атмосфере, која се сас- :
отi<риће.
·
. .
·
· тојИ углавном од азота и д;:l. је 1,5 Пута
Пре 60 година Којпер је користио
гушћа од · атмосфере .Зelifљe. Којпер и
. телескоп на Nlекдоналд опсерваторији
ОСТаЛи научници !-<Ој И су ·изучавали са- .

·

Ka· cuнit-Xajzeнc лЁ!телице, љеним задаци

бити · више .речи ' у једном од нар·едних
бројева ,;Васионе".
·

860m.

Касније је ову процену смањио на

. пре · нег ошто је први објекат пронађен ~

О техни9Ј<ИМ карактерист.икама

Брјанск.,. Град са око милион стано
внИка, · налази се око 200 кило~ет.ара
југозападно од Мос;~е. · ЏоседуЈе пла
нетаријум од 1977. ал~ о њ~му и опсер
ваторији no Људм'илином обећаљу ће

мо.

астрономсюi

(ЛАС) били су посвећени планети Са

..

.
.
. .
Драгом Јосипу срдач~о захВа.iьУ,је...
.
.

Летљи

најпознатији по појасу кометодиких об- ·

тури, јер јој у лето 2004. године, после
7 година путоваља пришла сонда I<_acuнu-Xajzeнc.,.. у равiЩ прстена . била Је 7.

директорка Брјанског држа~ног план
етаријума Људмила НИколаЈевна Жу
кова, иначе . српска ташта из Зрењани
на

Џерард . Кој пер (Gerщd . Kt1ipe1·) је

процени колико метаиа на њему има

довољно да фор:мира слоЈ од·

.

гОдину треба да с~ изврiiЈе следеће

БроЈ 1 •

1. ii страна колор Додатка. ИспоД прИказа изгледа Венерине површине, т.i>еба,

да · се нала.:~и следећи текст:

-слика горе лево: снимак· површине Венере центриран. на сев·ерни ПО:Л··

- слика горе :десно: снимак површине. Венере ценч:iнј>ан ·на јужни пол
- слика. · средина лево: ·снимак површИве Венере центриран на 90° источие
дужине
· · ·
·
. · .
.
·
. . :
- слика · средина десно: сниМак површине Венере· цеЈЈтриран .на 270° источНе
дужине
·
·
· . ·
· · ·
.·. · ·
· ·
. ..-слика доле лево: сниМак површине Венере центриран на · 0° источне ду-~не .
- · СЛИК!!- доле десно: снимак површине ВеЦере центриран на 180°· источне дужине

3; ·111 С';Граница ~-<орица. Исцод слике

.

.

-са Татомиром Анђелићем ylltecтo . 1933. треба да пише 1993. ·
- l\·1илутина Миланковића уместо 1957. треба да .пише 1958. и .
-: )·местоПеро М. Ђурковић треба да пише Перо М. ЋурковИћ:

·/
1
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ВАСИОНА

.,

У истс;>м чланi<у, на

смер

....". ·

· . .· .. .

••

стр8.ни, у · другом пасусу одозго, · ~з треће ре':lенице

> . . . ·. .. .

ro је

1;: . .. .

·

·.· . ·

1'

тЗв. ретрограДаН

· .·.. ·

2

!

·.

у истом чцанку,. 'На

67: . ctp8щf, . у . петом Ц~сусу . од'озtо·; ' у .дРуrој речевици
уместо . речи " .:' · ретроградном, .. " · треба Да .стоји ·. "·... смеру кретаља казаљке
часовника;.••" ; :а 'у.место· . " ... ДИрекТНом ... "· трера. · да стоји" ... . супротном ... " . ·. · ·
. .. у нсwм чланку,_ ~а · 68. странИ, у друrш.r пасусу, одозго, у : ·четвртрј . речеНИЦи
умесТо ·" .. . ретрогр&..ц:џом: . смеру.' .. " први пу:r треба да .сТоји ;, ~ .. смеру крет~а
..
.
". .
.
.
" . . ..•. . .·· . .·
. .
.
.
казаљке ча.соввика... , , ~;~-други nут" ... у ис~м смеру .. : ..
· · . · .. ·
'· :

~

~

. :. Уређивачtси

на н

Прва .страна капор ,цо.ца'riШ ··
.
СлЩ<а Горе·: · пос.М.аmр(ј"'"о .месmд' на Лещ111ој ш"оли асmроно.мије Бабин Зуб 2004"
удаље:щ;i о"о 500m од nланtiнарс"дг до.";са. · На слtЩи се вuде телес"оnи Њутновог
тиnа 330/1500, 206/1260mm .и "аf1Ц1диоnтич~СЦ тe.il,ec"onTAЛ 200К 200/2000mm ·

·

·

..

·.

није nроШао .,.,-;роз ценm!IР. Зе.м~ине ёен"е), вщЈЉt!ва је . радuјална ·разли"а у сјају у

бuла .мала, ла·"о с.е уочавају ·-nослеlЩце nролас"а светлости "РОЗ дебеле, густе сл о-

. јеве . атмосфере (nромена у , роји и обли"у) . . СнfL:МШIШ Ненад Фuлцnовић, Душан
Вiiч.?совић и Вдадu.мир Ненеiтћ телеобје~иво.м MTOi05/1100
са диzиmалю~
аnарат·о.м Canon EOS 300D. Сни.маље је nомогао Градс"и се~еретаријат за омладину и · сnорт
·
..
Четврта· страна копор додатка:
_

mm

Рас~~~~~в~~~=аај~~~: х . у сазв~~ђу ПерсеЈ. • С~t~Љен~ ~ел~с~еоnо.м. Celestron ·.
Марино Фоновић. .

време осветљаваља

.

.' 20

минута . · Сни,мио

·

·

Четврта · страва корiЩа:
,
· : ,.
.. · .
. ..
.· : ·
Прелtiза1> Венере npe"o · С'/)нчев'ог дuс"а - 8. јун 2004. .Кона:ч.ни изглед сли"е је
nocmuiнyт npe~ono.м 17 разл1'ЧtLmщ; снu.ма"а с тu.м што је за изглед nега и самог

Сунца узет само један, најбољи сни.ма~е, да би.. се. елiшuнисало 'Њuхово раЭ.М.а:rUвање

услед соnственог "рета.'Ња. КdриЩћени оnтиюсu инс:тру.мент је био рус~ ре
фле-к;тор ТАЛ 200К (f/20) са Фи..л.теро.м. за СунЦе zycmuнe 3.8. За снti.м.а'Ње је ~ео-

. рilшћ.ен фоmоzрафс"и аnарат "йinolta 5Xi са Kodak Professional Technical Ран 2415
црпо-бе.iшм фил.мо.м . Сни.мtји . су наrфављеНи у nериоду од 07:39 до 13:04 CEDT са
раз.м.ако.м оо · о"о 20 .минута из Лиnовач"е шуме блuзу _ Барајева. Аутор: Душан
. Еуч"од:ић. (http: /1 cltzcko.cjb.net).
·
·

· (МАУ)

·

·

' уместо поЈма

ефе-

ординатни систем у коме се в ши
.Р .
' као време везано за ко- .
система У систем
р
интеграциЈа Једначина кретаља тела Сунчевог ·
трично (TDB), а уус:~=~мв~~~~Н:~~ маса Сунчевог система користи се барицен
се Зе.маљс"о (TDT)
центар .маса система Земља-Месец користи
дина..мичко време. Разлина између времена TDB и TDT ·
е е.меридс~еа nonpaв"a.

.

.1aвtLcнocmtt од· тога . ~ози Је ·?СраЈ Месеца ьлижи центру cen!Ce , У дољем реду. сли"е
види . се излаза" lvfeceцa из Зе.мљипе сен"е . Ka"Q је висина Месеца над хоризопто.м

nозитивним соЧuво.м {теле"о.мnресоро.м)

дати су за посматрача

.мерuдс?Со време (ЕТ), уводи се дина.мuч"о вс :.М~н(f>~)

веома мала и може се занемарити на нивоу тачности ових

а са cekico.м у · 03 14 -25• .':_ · /fa"o . се .моЖе nptШemt.iтu · да се nочета" nQ.мpaчe'li>a
nолусен"ом не .може ' уочити, али је rtpeд улаза" Месеца у сt!н7С1Ј ла~ео видљиво
заrтi.а.л,'Ње'/Ье 'једног "Раја ' Ме.сечевдz дuс?Са. nолусенко.м. у· cpeд'llleм ·рf)ду CЛU'ICe види
се Месщ то"о.м то11ЏЈЈштета. Пощf}1о ово nо.мра"tе'Ње нtiје.бuло. ценmрал'н.о (Mecetj

8 (203/2032mm) .Ч.ији _ фо"ус је с1Сраћен
на 1280mm; фuл.м Frijicolor .Supe1·ia 400,

-

ф

В

је

шамфичког и светског времена (UT) дата је релацијом nтМ:.Рйт·+ АТ изме~у

Спика · у сре,цини колор додатна; ПомрачеЊе ·месеца 28. Щ. 2004.
Поред свщсог снu.м!Са да~о је вре.ме c,:tu.мa11>a .џ ·вtiсина Месеца над хориз 0 нто.м. На
слицt' север је горе .· а. Заnад ,десно. У гор'li.е.м р;еду сли~ее види с~ улаза~е Месеца ~
Зе.мљипу nолусен"у .u сен"У•. Конта1С1'n Месеца са nолусенко.м Је био у 02 05 35 ·

Слика горе: Мле.чнu . riyт у 'сазвеЖlју Лабуд · снu.мљен на :л.еm'Њој ш?Солti. Анарат
Canon Eos 300D са 31Ј.М обје~~;тuво.м 18-55mm. · Време освеmљава'Ња· Ј.5 минута.
. Слика доле: · Плаtшнарс~ до.м. (лево) и хотел ха Бабино.м зубу.
:
·

·

ародноЈ опсерваторији у Београду (Л= lh21~8, <р= 44о50')

Према препоруци МеђуЈiародне астроном к

1

..

Слика: доле: Дивљи · "о'IЬи на · обро·нци.ма Старе nланuне

22.09. у 22h23. т 1
21.12. у 18h34.mg

Перихел: 02.01 . у 00h35~2
Афел:
05.07. у 04h57~8
Ефемеридска поправка износи 69 8 • Сви тренуци у СЕВ у

•

одбор

Јесен:
Зима:

Положаји Земље на путањи око Сунца (UT):

.

~

- : •.

Ас~рономска опсерваторија, Београд

Кантерберијски универзитет, Крајстчерч, Нови Зеланд

Пролеће: 20.03. у 12h33.m3
Лето:
21.06. у 06h4в . то

изf;i~ити ·" ,: .,дакле · РЕrrЈ>ОГр.а.дном гледано :из· се~ерног, а щфектном гледано из
Јужног tеQrрафСког . пола .. .".
·
'
.·
.. '
·.
.
.·

.

Предраг Јовановић 1 , Јован с.,.11љан2

Почетак годишЉих доба (UT):

<· ·

У истом Чла.Rку,_ на .6 7, ··стрRни, · у треће.м пасусу одоЗго, Из пете реченице треба

\

.,

67.

1

s

треба изб!ЩИти . ,, .;, .то је .тзв . Директан смер. ·./' и

11

:1

1

с~раюЩи 66; с обзИром Да је' на ~лустрацИјща . Центар небеске сфере означен
са. с; riorpeбнo је
Тексту слово
на qдг.ова.рајући.м .местИма заменити са с.

r
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у наше време ефемеридска

'
поправка
(реда 1m) , тако да сви утабличени подаци
за oh TDT
.
у овим
истовремено одговарају и тренутку oh UT.
мала

1

1

.

' где Је

Је релативно
ефемерида..ма

Основни подаци о овогодишЊим помрачењима:
1. делимично помрачење Сунца, 08. 04. Није видљиво из с би"е и
2. Помрачење Месеца полусенком 24 04 Н .
р Ј
llpнe Горе .
, ·
. ИЈе видљиво из СрбиЈ· е и Цр Г
з . д елимично помрачење Сунца 03
10 В
С
.
не оре.
контакт у 08ho7m
'
.
. идљhиво . из рбиЈе и Црне Горе. Први
, четврти контакт у 10 47m
09h25m С
· максимум помрачења је у
ви тренуци су дати у UT .
4. ~елимично помрачење Месеца 17. 10. Није видљиво из Србије и Црне Горе
.
. рубрици Календар дати су, за сваки датум у гощmи: дан у недељи (Д)
јул~ански дан (ЈЛ), који почиље у 12h, и звездано време у Гриничу (S) oh uт'

(Р): м~~~р:=::(;) :е:::е~е~:;~г(~fесецадати(с6)тренуци (UT) за сле;еЈ'е појав~

(п) и апогеј (А).

'

'пун месец

' последља четврт(()), перигеј

Рубрика Сунце даје, за сваки четврти дан тренутак го ње к

·
излаз и залаз, ректасцензију (а), деклинациј; (о)
Р
улминације (Т),
(Р)' хелиографске координате центра диска (В L ')позициони угао осе ротациЈе
(р) и геоцентрично растојање (А)

о,

о ' угловни полупречник диска

као: ~~~и: ~~:з~ Д::~~:.а с~аки дан у ГОдиНИ, екваторске координате (а, 0),
Рубрика Планете даје ефемериде великих планета (М

Јупитер, Сатурн Уран и Нептун~ Утаб
еркур, Венера, Марс ,
(Т)
'
·
личени су: тренутак го
.
' екваторс(ке) координате (а, ), даљине од Земље и Сунца
;:л)миваци;е
полупречник р и визуелна привидна величин (
) К
z' 0 ' угаони

r;e

података за Меркур износи четн

В

а mv ·

орак између утабличених

шеснаест, а за Уран и Нептун тр:;е~:т ~н:7ан':..Марс осам, за Јупитер и Сатурн

!;.

!'·

1•

,1
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ПЛАНЕТСI<Е :КОНФИГУРАЦИЈЕ И ПОЈАВЕ У

h
01 Земља у перихелу
02 Окултација Јупитера
19 Марс у конјуикцији са Месецо11 3N
02 Меркур у ковјуВЈщији са :месецом 5N
03 Вевера у ковјуикцији са Месецом 5N
23 Нептув у коијуикцији са Месецом 5N
08 Урав у ковјункцији са Месецом 4N
23 Сатурв у опозицији
01 Меркур у ковјуик~ији са Вевером 0 .38
08 Сатурн у конјувкцији са Месецом 5S
11 Јупитер у конјувкцији са Месецом 0.9N

фебруар

16 Јупитер у застају
19 Нептув у конјувкцији са Суицеw
13 Марс у хонјуиЈ<цији са Месецом 4N
11 Меркур у дорљој ковјувкцији
19 Вевёра у ковјуиЈ<цији са Нептувоw 1S
11 Сатурв у Ј<овјувкцији са Месецоw 58
07 Урав у Ј<ОНјункцији са Суицеw
15 Јупитер у конјувкцији са Месецоw 1.2N

март

d
06
08
11
12
19
19
22
26
27
29
31

ь

06 1\·t apc

у ковјункцији са Мессщоw

5N
5N
Мссецои 3N

ОО Нептун у Ј<онјувкцији са Месецои
Меркур у конјункцији са

16
18
16

МерК)'Р у застају

16

Сатурв у Ј<онјувкцији са Месецои

Меркур у вајвећој еловгацији 18Е

58

ОО Сатурн у застају

16
08
16
03

.Туnитер у Ј<овјувкцији са Месеца••

1N

Плутон у застају
Меркур у дољој ковјувкцији
Венера у горњој ковјунхцији

априп

d
03
03
04
05
07

ь

16
22
09
22
14
11 02
13 ОО

UT)
~

d
01
02
03
06
13
14
19
20
28
30
31

1

h
06 Нептув у конјункцији са Месецоw 5N
15 Марс у конјувкцији са Месецом 3N .
06 Урав у конјункцији са Месецом 3N
10 Меркур у конјункцији са Месецом 38
13 Сатури у ковјункцији са Месецом 58
14 Марс у конјунЈ<Пији са Ур'А.вом 1.28
22 Јупитер у конјувкцији са Месеца•• 0 .4N
03 Нептун у застају
21 Непт)'Н у конјункцији са Месецом 5N
12 Урав у конјувкцији са Месецом 3N
09 Марс у ковјувкцији са Месецом 0.5N

Јупитер у опозицији

d
03
05
08
10
14
15
16
25
25
26
26
27
29

1·.
1'·

h
09 Меркур у горљој конјункцији
22 Јупитер у застају
12 Веиера у ковјувкцији са Месецом 48
02 Сатури у конју~цији са Месецои 58
03 Плутон у опозицији
07 Уран у застају
07 Јупитер у конјуикцији са Месецо11 0 .4N
04 Нептув у ковјункцији са Месецом 5N
21 Венера у конјункцији са Сатурном 1 .4N
06 Меркур у конјувкпији са Сатурноw 1.4N
19 Уран у конјункцији са Месецоw 3N
21 Меркур у конјункцији са Венером 0 .88
04 Марс у конјункцијн са Месецом 28

20 12 .У ран у копј,vнЈ<ц>фt са :мес<'цом 2N
23 23 М ерк,vр у 11ajвelioj елонгицији 18W
25 07 Мнрс у l<оијунt<цији cn M e~;cцuu бS
· :н 17 Са турк у конјунt<цији са Месецоu 58

4N
5N
Уран у Ј<онјувкцији са Месецои 3N
Меркур у конјункцији са Месецом 3N
Меркур у застају
Марс у ковјувкцији са Нептуноw

1.28

16 01 Сатурв у Ј<онјункцији са Месецои 58
22 18 Јупитер у конјувкцији са Месецоw 0 .6N
26 17 Меркур у вајвећој еловгацији 27W

03 23 1\lepi<,VJJ у кuнјующији са 1\lесt:цом 1.3N
05 19 Bcmepa у ко11јункцији Cl\ 1\Ject'llt>•• I.4N
07 08 Марс у шюЗицији

02 12 Вt•нсра у Ј<онјунЈ<цији гu Јуnитеrю•t 1.45
03 03 Плутuн у застоју

1

07 ОО
07 О!Ј
15 08
16 21
18 03
· 22 07

h

03 16 blcpo;yp у нnјвсl!ој елонг1щнји 24Е
. 03 19 Bettcpa у најв е hој елонгщщји 47Е

септембар

.08 20 Неnтун у Ј<онјункltијн 1"1\ М есецом 5N
10 10 :Урnн у конјун"цији са 1\fcct•цoa~ 3N
1·1 09 Мер1<ур у застају
15 06 Марс 'у Ј<онјункuији cn Месtщои 3S
16 07 Ypi!H у 31\СТОј)'

.Јупитсr> .У "онјун"цији cu M.eccцu>r 1 .8N
Dгн ера )" ~<опјуиt<цији са Месецои 0.6N

llепт.vн )" конјующији ск Met·eцou 5N
:Ypatl у l<t>Hj)'IIIЩIIjи CIL 1\l oceцo.r 2N
М с јжур .v горњој кuнјунюiији
Марс у кuнјующији cu Мссецом 65
28 05 Сuтурн у "оuјуtЈЈ<цији Cl\ Месецоu 5S

22
2:.!
24
29

03
18
16
08

Сnтурн у конјуrищији

Cl\

l\Ieccщuм 4S

Cnrypн у эастuју

1\Iepкyf' у доњој . tюнјующ;rји
Јуnитt<р у t<опјуtiЈ;ЦИји t'IL llft• c•щoм 3N

децембар
оЈ<тобар

d

d

11

01 10 Марс у застају
07 06 Dенсра у """јушщији "" Мсссцоы 1 .4N
12 15 Нt'птуЈt у Ј<ОIIј)•икц•sјн cl\ М е<:<що.• 5N
14
19
22
25
26

05
13
13
17
22

h

о4 01 Mept;yp у 3nстој)'

06 07 M e p"YJI у коuјую( цији t:a .Туnитеро~t 1.55

Уран у конјун~<пнји "" Мсссщn•: 3N
11·1a pt• у конјуи"цији С>< M<:C<ЩUll 55
Јупите р .v I<Оnјункцији cn Су.нцсы
Cr•тypu у 1<011јующији са l\fc:ctщoм 4S
Н еnтун )" :щстоју

30 03 Марс п11.јбли;,;и Зе><љн посл е 2003:

18 В сиера у коију!IЈ;UИји cn Мсс ецnм 2N
03 Нсптун )' RОttј уuкцији t"a Месс,цом 4N
16 Ур ан у конјушщ;ф, са МессцоА! 2N
23 М арс у эае·rој у
12 Oij i\[ ap~; ,\' t<О нјункцнји CIL .М u t~ ецом 1.38
12 1:1 Mcpr;yp ~· нajo c huj <'ЛОЈtгапији 21\·\ f
16 04 llJI)'TOII у кtшjytlt<цlljll с" Суtщсш
1!1 09 См-ури у ющј у нкцији cn Мс~с ецом 4S
2:! о;:; Венера )' :t астој)'
2i fl,l Јуnит<> р ,\' t<OIIj)'llкциjи 1:11 М е<: ец"ы 4N
04
OG
07
10

ју п

d

h

05
07
08
08
09
13
22
22
23
24
27

05 Земља у афелу
08 Меркур у конјункцији са Венером 1.68
18 Меркур у конјувкцији са Месецом 58
29 Вевера у конј ункцији са Месецом 38
03 Меркур у иајвећој елонгацији 26Е
18 Јупитер у ковј ункцији са Месецом 0 .8N
05 Меркур у застају
13 Нептун у конјункцији са Месецоы 4N
17 Сатурн у конјункцији са Суицем
03 Уран у Ј;онјувкцији са Мессцом 2N
20 Марс у Ј;Онјункцији са Месецом 48

ФАЗЕ, ПЕРИГЕЈ И АПОГЕЈ МЕСЕЦА 2005.
/1•
0:! .01 .
JO.U1 .
10.01.
17.Ql .
23 .01 .
25.01.

ш/ Р /1 <1 ш / Ь ш/ Р /1 <1

17 -16
10 07
12 03
06 58
18 53
10 32

август

d
06
08
08
10
15
18

h
ОО Меркур у дов.ој "овјувкцији

04
16
08
13
23

Венера у конјункцији са Месецом

1 .28

Нептуи у опозицији

Јупитер у Јюијувкцији са Мссецом

1.3N

Меркур у застају

Нептув у ·I<Онјункцији са Месецом

5N

02 .02 .
07.02 .
08 .02 .
16.02 .
20.02 .
24.02.

1n

/11

111

/Р /1 <1 ш / h ш/ Р /1 cl ш / Ј, on /Р /1 d

() 03.03 . 17 36 () 01 .0!; . 06 24 () 06 .07.
12 02
п

•

08 . Ш.

10.03.
f) 17.03.
А
19.03 .
о 25.03.

Марс у ковјувкцији са Месецом

Нептун у ковјувкцији са :Месецоw

новембар

d

d "
01 03 :Урnн у опозицији

•1

јун

d: h
02
02
05
14
14
20
25
27

(дато у

мај

јануар

d
02
04
07
09
09
· 11
13
13
14
24
31

2005.
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03
09
19
22
20

•

07 27 () 02 .04. оо 50 ()
22 12 п 04 .04. 1111 п
22 28
08.04 . 20 32
оо 16 f) 16.04. 14 37 f)
0 <( 59 А 16.04. 18 41 А
04 54 о 24.04. 10 06 о
29.04. 10 13 п

•

•

39 п 08 .05 . 08 45
08.117.
10
Н . О5 . 13 41 А
14.07.
19 f) 16.05 . 08 57 f) 21 .07.
53 А 2:3.05. 20 18 о 21 .07.
59 о 2fi.05 . 10 42 п 28 .07.
30.05. 11 47 ()

•

06 .06.
11 .06.
15.06 .
22.06.
2:1.06.
28.06 ..

21
06
01
04
11
18

55

•

04.08.
05.08.
22 f) 13.08.
14 о 19.08.
47 п 19.08.
23 () 26 .08.

11

А

17
15
11
19
03

21
03
02
05
17
15

•

01 .00 . 02 :њ
39 А ОЭ . О tЈ . JS -15
20 f) ll.Of) . 11 36
оо о 16.09. 1:1 52
44 п 18.09. 02 01
19 () 25 .09. 06 41
28 .09. 15 20

4 8 А 03 .10.
05
10.10.
39 f) 14.10.
36 п 17. 10.
5:1 о 25 .10.
18 () 26 .10.

•

10
19
13
12
01
09

л

02 . 11 .
09.11.
f) 10.11.
п
16.11.
о 23 .11 .
() 23.11.

•

•

01 25
01 57 f)
оо 23 п
оо 57 о
06 17 А
22 11 ()

А

•

•

28
01.12 . 15 01
01 f) 05 .12. 04 33 п
59 п 08.12. 09 36 f)
13 о 15. 12. 16 16 о
17 () 21 . 12. 02 49 А
33 А 23.12. 19 36 ()
31 .12. 03 12

•
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Латуld

Дан

Јд

So

дn.:ryld

Дан

Јд

So

дату><

Дан

Јд

So

d m

д

24 ...

h m s

d m

д

24 ...

h m s

d m

д

24 ...

h m s

01 .01 . СУВ
02.01. ПЕЛ
03.01. поп
04.01 . УТО
05.01 . СРЕ
06.01 . ЧЕТ
07.01 . ПЕТ
08.(11. СУВ
09.01 . НЕЛ
10.01 . по н
11.01 . УТО
12.01 . СРЕ
13.01 . ЧЕТ
14.01 . ПЕТ
15.01 . СУВ
16.01 . НЕЛ
17.01 . по н
18.01 . УТО
19.01. СРЕ
20.01. ЧЕТ
21 .01. ПЕТ
22.01 . СУВ
23.01. Нf:Д .
24.01. по н .
25.01. УТО
26.01 . СРЕ
27.01 . . ЧЕТ
28.01 . ПЕТ
29.01. СУВ
30.01 . Н Ед
31.Dl . по н
01 .02 . УТО
02.02. СРЕ
03 .02. ЧЕТ
04 .02 . ПЕТ
05.02 . . СУБ
06 .02. НЕЛ
07.02. поп
08.02. УТО
09.02. СРЕ ·
10.02. ЧЕТ
11.02. . ПЕТ
12.'02. СУВ
13.02. НЕЛ
14.02. по н
15.02. УТО
16.02. СРЕ
17.02. ЧЕТ
18.02. ПЕТ
. 19.02 . СУБ
20.02. НЕЛ
21 .02. по н
22.02 . УТО
23 .02 . СРЕ
24.02 . ЧЕТ
25.02. ПЕТ .
26.02. СУВ
27.02 . НЕЛ
28.{)2 . . по н

06 42 59
06 46 55
06 50 52
06 54 49
06 58 45
07 02 42
07 06 38
0710 35
0714 31
07 18 28
07 22 24
07 26 21
'0 7 30 18
07 34 14
07 38 11
07 42 07
0746 04
07 50 оо
07 53 57
0757 53
08 01 50
08 05 47
'08 09 43
08 13 40 '
08 17 36
.08 21 33
08 25 29
.08 29 26
08 33 22
08 3719
08 41 16
53403 08 45 12
53404 08 49 09
53405 08 53 05
53406 . 08 57 02
.5 3407 09 оо 58
53408 09 04 55
53409 ' o!i 08 51
5341<) 09 12 48
53411 09 16 ·45
53412 09 20 41
53413 09 24 38
53414 09 28 34
53415 09 32 31 .
53416 ' 09 36 27 '
53417 09 40 24
53418 09 44 20
53419 09 48 17
53420 09 52Н
53421 о9 56 10
53422 10 оо 07
53423 10 04 03
53424 · 10 08 оо
53425 10 11 56
53426 10 15 53
53427 ' .101949
53428 10 23 46
53429 1а 21 43
53430 . 10 .31 39

53372
53373
53374
53375
53376
53377
53378
53379
53380
53381
53382
53383
53384
53385
53386
53387
53388
53389
53390
5339I
53392
53393
53394
·53395
53396
53397
53398
53399
53400
53401
53402

01.03 . УТО 53431
53432
02.03 . СРЕ
53433
03 .03. · ЧЕТ
53434
04.03 . ПЕТ
53435
05.03 . СУВ
06.03.· ПЕЛ · 53436
07.03. по н 53437
08.03 . . УТО 53438
53439
09.03 . СРЕ
10.03. ЧЕТ · 53440
53441
11.03. ПЕТ
53442
12.03. · СУБ
13.03. НЕД 53443
14.03. поп 53444
15.03 . УТО 53445
53446
16.03. СРЕ
17.03. ЧЕТ. . 53447
53448
18.03. ПЕТ
53449
19.03 . СУБ
20.03. НЕЛ 53450
21:.03. по н 53451
22.03. УТО 53452
53453
23.03. . СРЕ
53454
.24.03. ЧЕТ
53455
25.03. · ПЕТ
53456
26.03. СУВ
27.03. НЕЛ 53457
ПОЦ
53458
28.03.
29,03. УТО 53459
53460
30.03. СРЕ
53461
31.03. ЧЕТ
53462
01 .04 . ПЕТ
53463
02 .04 . СУВ
03.04. Н Ед 53464
04.04. п он 53465
53466
05.04. УТО
53467 ·
06.04. СРЕ
53468
07.04 . ЧЕТ
53469
08 .04 . ПЕТ
53470
09.04. СУБ
10.04. НЕЛ 53471
11 .04; по н 53472
12.04 . УТО 53473
53474
13.04. СРЕ
53475
14.04. ЧЕ 'Т
53476
15.04. ПЕТ
.
53477
16.04 . СУВ
Н
Ед
53478
17..04.
18.04. по н 53479
19.04. УТО 53480
53481
20.04 . СРЕ
21.04. ЧЕТ · 53482
53483
22.04. ПЕТ
53484
23.04. СУВ
24.04. НЕЛ 53485
·25.04. по н 53486
26.04. УТО 53487
53488
27.04. СРЕ
53489
28.04. ЧЕТ
53490
29.04. ПЕТ
53491
30.04. СУВ

10 35 36 01 .05. НЕЛ
10 39 32 02.05 . ПОН
10 43 29 03.05 . УТО
10 47 25 04 .05 . СРЕ
10 51 22 . 05 .05 . ЧЕТ
10 55 18 06.05 . ПЕТ
10 59 15 07.05 . СУВ
11 03 12 08 .05 . НЕЛ
11 07 08 09.05. по н
11 11 05 10.05. УТО
11 15 01 11.05. СРЕ .
11 18 58 12.05. ЧЕТ
11 22 54 13.05. ПЕТ
14.05. СУБ
11 26 51
11 30 47 15.05 . НЕЛ
11 34 44 16.05. по н
11 38 41 17.05. УТО
11 42 37 1'8.05 . СРЕ
11 46 34 19.05. ЧЕТ
11 50 30 20.05 . ПЕТ
11 54 27 21 .05. СУБ
11 58 23 22.05. НЕД
12 02 20 23.05. по н
12 06 16 ,24.05. УТО
12 10 13 ·25.05. СРЕ
12 14 10 26.05. ЧЕТ
12 18 06 27.05 . ПЕТ
12 22 0.3 28.05. СУБ
12 25 59 29.05. НЕЛ
12 29 56 30.05. по н
12 33 52 31.05. УТО
12 37 49 01.06 . СРЕ
12 41 45 02.06 . ЧЕТ
1.2 45 42 03.06 . ПЕТ
12 49 39 04.06 . СУВ
12 53 35 05.06 . ПЕД .
'12 57 .32 . 06 .06. по н
13 01 28 01.06 : :УТО
13 05 25 08 .06 . СРЕ
13 09 21 09.06 . ЧЕТ
13 13 18 10.06. ПЕТ
13 1714 11.06. СУБ
12.06. НЕЛ
13 21 11
13 25 08 13.06. п он
13 29 04 .14.06 . УТО
I5.06. СРЕ
13 33 01
13 36 57 16:06. ЧЕТ
13 40 54 17.06. ПЕТ .
13 44 50 1S.06 . СУВ
13 48 47 19.06. Н Ед
i3 52 43 . 20.06. по н
13' 56 40 21 .06., УТО
14 оо 37 22.06. СРЕ
14 04 33 23 ..06. t.iET
14 08 30 24.01\. ПЕТ
'1 4 12 26 25.06. СУВ
14 16 23 · 26.06. НЕд .
14 20 '19 27.06 . по н
14 24 16 28.06> УТО
14 28 12 29.06. СРЕ
14. 32 09 30.06. ЧЕТ

·14 36 'ов ·
14 40 02
14 43 59
1.4 47 55
14 51 52
14 ·55 48
14 59. 45
15 03 41
15 07 38
15 11 35.·
15 15 31
' 15 19 28
15 23 24
15 27 21
15 31 17
15 35 14
15 39 10
15 43 Q7
15 47 04
i5 51 оо
535Ц
53512 15 54 57
53513 15 58 53
53514 16 02 50
53515 16 06 46
53516 16 10 43
53517 16 14 39
53518 16 18 36
53519 16 22 33
53520 16 26 29
. 53521 16 30 26
53522 16 34 22
53523 16 38. 19
53524 16 42 15
53525 16 46 12
53526 16 50 08
53527 16 54 05
53528 '1 6 58 02
53529 17 01 58
53530 17 05 55
53531 17 09 51
53532 17 13 48
53533 171744
53534 17 21 41
53535 17 25 37
53536 17 29 34
53537 17 33 31
53538 17 37 27
53539 17 41 24
53540 1745 20
53541 17 ·49 17 '
53542 11 53 13
53543: 17 57 1Q
53544 18 01 . 06
·5 3545 .18 '05 03
53546 18 09 оо
53547 18 .12 56 ..
53548 18 16 53
53549. 18 20 49
53550 18 24 46
53551 18 28 42
53552 18 32 39
53492
53493
53494
53495
.53496
53497
53498
53499
/13500
53501
53502
53503
53504
53505
53506
53507
53508
53509
53510
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:КАЛЕНдАР 2005.
дату

..

d : П\

1•

!

1
!! •
1
1

•

l

~·.

Лав .
д

oi.o7. ПЕТ
02.07. СУБ
03.07. НЕЛ
04.07. п он
05 .07. УТО
0(!.07. СРЕ
07.07. Ч.ЕТ
08.07. · ПЕТ
09.07 .. СУВ
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26.01 .
27.01.
28 .01 .
29.Щ .

,,,.
!

!
11

~

30.01 .
31 .01.
01.02 .
02 .02 .
03 .0;!.
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.

10
11
12
13
13
14
15
16
17
18

m

МЕСЕЦ

о
о

Изл. Зал .

1

h m h m

49.4 11 39 21 53 10 39
33.7 06 10 22 59 10 56
18.1 оо 21 - - 11 14
03 .6 -о5 38 оо 08 11 32
51.5 -11 34 01 20 11 53
43.1 -17 10 02 36 12 19
39.5 -22 02 03 57 12 53
41 .5 -25 43 05 19 13 39
48.0 -27 42 06 35 14 40
56.9 -:-27 38 07 39 15 57
20 04 .8 -25 28 08 28 17 22
21 08 .8 -21. 28 09 05 18 47
22 07.9 -16 08 09 33 20 10
23 02. 1 -10 02 09 55 21 27
23 52.6 -03 36 10 15 22 40
оо 40.7 02 46 10 34 23 51
01 27.7 08 49 10 53- 02 14.7 14' 19 11 14 01 01
03 02 .6 19 07 11 38 02 10
03 52.1 23 01 12 07 03 18
04 43.4 25 52 12 43 04 23
05 36.1 27 33 13 28 05 23
06 29.6 27 57 14 21 06 15
07 22.8 27 04 15 21 06 59
08 14.7 24 56 16 26 07 33
09 04.6 21 44 17 32 08 02
09 52.4 17 35 18 39 08 25
10 38.2 12 44 19 45 08 44
11 22.7 07 19 20 51 09 02
12 06.7 01 35 21 58 09 19
12 51 :2 -о4 20 23 07 09 37
13 37.4 -10 12 - - 09 56
14.26.4 -15 46 оо 20 10 19
15 19.4 - 20 44 01 36 10 48
16. 17.3 - 24 44 02 55 11 26
17 20.1 -27 18 0411 12 18
18 26.4 28 03 05 20 13 26
19 33.7 -26 47 06 15 14 46
20 39.0 -23 33 06 58 16 12
21 40.5 - 18 42 07 30 17 38
22 37.6 -12 45 07 55 19 оо
23 30.8 -о6 13 08 16 20 18
оо 21 .2 оо 27 08 36 21 32
01 10.0 06 52 08 55 22 45
01 58.4 12 47 09 16 23 57
02 47.2 17 58 09 39- 03 37.3 22 14 10 07 01 07
04 28.8 25 26 10 41 02 14
05 21.6 27 26 11 23 03 17
06 15.1 28 09 12 13 04 12
07 08.5 27 34 13 12 04 58
08 00.8 25 44 14 15 05 35
08 51.3 22 45 15 22 06 .05
09 39.8 18 47 16 29 06 30
10 26.3 14 01 17 36 06 50
11 11.4 08 39 18 43 07 08
11 55.9 02 52 19 50 07 26
12 40.5 -о3 о6 20 59 07 43
13 26.4 -09 03 22 10 08 01

Датум

d m
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 . о3 :

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.Q4 .
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.

а

h

m

о
о

Изл.

1

h

Пl

Зал .

h m

44 23 25 08 23
50 - - 08 49
02 оо 42 09 23
56 01 58 10 08
13 03 07 11 07
38 04 06 12 20
09 04 52 13 42
58 05 27 15 07
29 05 54 16 30
10 06 17 17 49
27 06 37 19 06
14 06 57 20 22
34 07 17 21 36
13 07 39 22 49
59 08 ,05 23 59
39 08 3706 09 16 01 06
14 10 04 02 05
03 11 оо 02 55
34 12 02 03 35
54 13 08 04 08
12 14 15 04 34
38 15 23 04 55
22 16 30 05 14
37 17 38 05 32
25 18 47 05 49
31 19 59 06 07
25 21 14 06. 27
47 22 31 06 52
17 23 48 07 23
32 - - 08 05
12 01 оо 08 59
04 02 02 .).0 07
06 02 50 i1 24
28 03 27 12 46
29 03 56 14 07
33 04 20 15 26
04 04 40 16 43
36 04 59 17 58
04 05 19 19 12
03 05 40 20 27
16 06 04 21 40
26 06 34 22 49
25 07 10 23 53
03 07 55- 19 08 48 оо 48
15 09 48 01 32
57 10 53 02 08
35 11 59 02 36
18 13 06 02 59
17 14 13 03 19
42 15 21 03 37
44 16 30 03 54
25 17 41 04 11
29 18 57 04 31
10 20 15 04 54
05 21 35 05 24
48 22 51 06 02
56 23 57 06 53
15 07 58
40 оо 50 09 13

-

датум

d

ш·

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.

а

11
20
21
22
23
оо

01
01
02
03
04
05
06
07
08
08
09
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
оо
оо

01
02
03
04
05
05
06
07
08
09
10
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
23
оо

01

m
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2005.

о" TDT

SEV

14.5 - 14
06.0 - 19
01 .5 -24
01 .4 26
04.8 -28
09.8 -27
14.0 -25
15.4 -20
13.1 - 15
07.3 -о9
58, 9 -о2
оо 48.8 04
01 38.1 10
02 27.9 16
03 18.7 20
04ЦЈ . 8 24
05 04 .2 27
05 58 . З ' 28
06 52.2 28
07 45.0 26
08 36.1 23
09 25. 1 20
10 12.2 15
10 57.. 8 10
11 42.7 04
12 27.7 -Q1
13 13.8 -о7
14 02.0 - 13
14 53.3 - 18
15 48.4 -23
16 47 .5 -26
17 49.9 -28
18 53.7 -28
19 56.8 -26
20 57.4 -22
21 54.5 -17
22 48 .2 -11
23 39.4 -05
оо 29.0 01
01 18.1 08
02 07.6 14
02 58.4 19
03 50.7 23
04 44.5 26
05 39.3 28
06 34.0 28
07 27.6 27
08 19.3 24
09 08 .9 21
09 56.3 17
10 42.0 12
11 26.9 06
12 11 .8 оо
12 57.7 -о5
13 45.7 -11
14 36.8 -17
15 32.0 22
16 31.4 -25
17 34.3 -27
18 39.0 -28
19 42 .8 -26
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23

МЕСЕЦ

2005.

о" 'l'DT

SEV

XLII 2004, 4

МЕСЕЦ

SEV
о
о

Изл. Зал .

1

Датуu

h m ,h m

43.9 -23 24 01 30 10
41 .2 - 18 45 02 оо 11
34.7 - 13 07 02 25 13
25.3 -06 53 02 45 14
14.1 -оо 24 03 04 15
02.1 06 01 03 23 16
50.6 12 05 03 43 18
40.3 17 31 04 06 19
31 .9 22 03 04 32 20
25.3 2,5 28 05 06 21
20.1 27 35 05 47 22
15.2 28 19 06 37 23
09.7 27 41 07 35 02 .2 25 46 08 39 оо
52.5 22 44 09 45 оо
40.3 18 46 10 51 01
26.1 14 02 11 57 01
10.6 08 42 13 03 01
54.8 02 56 14 10 01
39.7 -о3 06 15 20 02
26.5 -о9 11 16 33 02
16.4 -15 03 17 51 02
10.5 -20 19 19 12 03
09.4 -24 35 20 32 03
12.8 - 27 21 21 44 04
18.9 -28 16 22 44 05
25.0 -27 11 23 29 06
28.5 -24 15 - - 08
27.8 - 19 49 оо 03 09
22.7 -14 19 оо 30 11
14.0 -.08 12 оо 51 12
02:8 -ot' 47 01 11 13
50.3 04 35 01 29 14
37.9 10 38 01 48 15
26.4 16 09 02.09 17
16.7 20 52 02 34 18
09 .1 24 33 03 05 19
03 .2 27 02 03 43 20
58.2 28 09 04 30 21
52.9 27 54 05 25 22
46.2 26 21 06 27 22
37. 1 23 37 07 32 23
25.5 19 55 08 38 23
11 .5 15 25 09 44 23
55.8 10 19 10 4939.3 04 46 11 54 оо
23.0 -01 04 13 ()1 оо
08 .0 -07 01 1411 оо
55.8 -12 52 15 25 оо
47.4 -18 20 16 43 01
43.9 -23 оо 18 04 01
45 .8 -26 25 19 22 02
51 .9 -28 06 20 30 03
59.8 - 27 45 21 23 04
06.3 25 21 22 02 05
09.0 21 13 22 32 07
06.9 15 49 22 56 08
00.4 -оо 39 23 16 10
50.7 -оз оо 23 35 11
39.1 03 20 23 54 12
26.8 09 30- - 13

2005.

о" TDT

d m

34
54
12
27
41
54
07
20
32
39
38
27

-

-

11

m

о
о

1

Изл . Зал.

Двтуu

m h

d rn

ь·

01

МЕСЕЦ2005;

МЕСЕЦ

о" TDT

о" TDT

. :SEV

1 8 Изл . IЗал. Датум!
1
m 1 о
11 mlh m d m 1ь

а
h

а

·n•

1

2005.
SEV

о

1~

И~л.,ЭiuЈ.
1

h mlh m

01 .07. 02 15.0 15 07 оо 14 14 58 01 .09. os 48.1 2.2 45 02 1017 40 01.11 . 13 34.7-11 05 05 3015 58
02.07. 03 04 .'6 19 59 оо 38 i6 09 .02.09. 09 .35.7 18 45 03 1718 02 02.}1 .· 14 23.2-16 36 06 43 16 22
· 03.07. 03 56.0 23 51 01 0617 L7 03.09. 10 21: 1 1•1 ОО 04 2218 20 03.11 . 15 15.5 - 21 28 07 5816 52
04.07: 04 49.2 26 35 01 42 18· 21 04.09. 11 04.9 08 42 05 27 'i8 37 04.11. 16 11.9f- 25 19 о9 15 11 32
05.07. 05 43.7 28 оо 02 25 19 16 05.09. 11 4'7.9 03 03 06 32 18 53 05.11. 17 12.2 -27 46 10 27 18 24
06.07. 06 38.3 28 04 03 18 20 02 06.09. 12. 30.9 .:.02 47 07 3719 09 06.11. 18 15.0 - 28 3111 28 19 30
о1. 01. · 01 31.9 26 49 04 18 20 38 . 07.09. 13 14.9-08 35 о8 4519 21 01.11. 19 18.2 - 27 2812 18 2о 46
08.07. 08 2·3 .4 24 21 о5 23 21 01 ов . о9: 14 оо . 9ГI4 09 о9 54 19 49 08.11·. 20 19.6 24 3912 55 22 о6
09.07. d9 12.4 20 51 06 28 21 ·30 09.09. 14 50.0 -19 14 11 Oi 20 15 09.11 . 21. 17.8 -20 2113 24 23 27
10.07.· 09 58.8 16 .32 o'i 34 21 50 10.09. 15 43.0 -23 32 12 22 20 50 · 10.11. 22 '12.1 -14 54 13 48 - 11 .01. 10 43.3 11 35 08 39 22 01 11.09. 16 40.4-26 41 13. 35 21 37 11,11. 2з 04.7 -о8 41 14 о9 оо 45
12.01. 11 26.4 о6 1109 43 22 ~з 12.09. 11 41 .7 - 28 2214 42 22 з8 12.11. 23 54.9 -о2 0314 28 02 02
13.07. 12 09.3 оо 2910 48 22 40 13.09. 18 45.5-28 1715 37 23 53 '13.11. оо 44.4 04 .3914 47 03 19
.14.07. 12 52.9 -05 20 11 55 22 58 14.09. 19 49.6 - 26 18 16. 20
- 14.11. 01 34.5 11 05 15 09 04 35
15.07. 13 38.5-11 06 13 05 23 .19 15.09. 20 51.9 .,.22 3~ 16 53 01 16 15.11 . 02 26.1 16 54 15 33 05 52
16.07. 14 21.3 :...15 35141923 45 16.09. 21 51 .3-171517 '1902 42 16.11 . 0319.7 214816 0407 о9
17.07. 15 20.6 - 21 27 15 38 - 17.09. 22 47.3-10 55 17 42 04 06 17.11 . 04 15.5 25 29 16 42 08 22
18.07. 16 19.0-25 i816 56 оо 19 18.09. 23 40.8-04 оо 18 02 05 28 18.11. о5 12:7 21 44 11 30 о9 29
19.07. 11 22.6 - 27 42 18 09 01 06 19.09. оо 32.7 03 02 18 22 06 48 19.11. о6 10.2 28 2818 21 io 26
20.07.· 18 29.8 - 28 1219 .09 02 10 20. 09~ 01 24.1 09 46 18 44 08 07 20.11 . 07 .06.3 27 44 19 30 11 11
21 .07 . 19 37.6 - 26 3719 55 03 28 21.09. 02· 16.0 15-5119 08 09 25 21 .11 . 08 00.0 25 40 20 36 11 45
22.07. 20 43.0-23 04 20 30 04 54 22.09. 03 ·09.0 20 57 19 38 10 41 22.11 . · 08 50.5 22 28 21 43 12 ц
23.07. 21 44 .3-17 56 20 5706 21 23.09. 04 03 .5 24 52 20 1411 54 23.11 . 09 38. 1 18 23 22 4812 35
24.07. 22 41 .0-11 47 21 19 07 45 2-1 .09. Q4 59.0 27 25 20 59 12 59 24.11. 10' 23.2 13 37 23 53 12 53
25.07. · 23 з4.о -о5 ol3 21 39 о9 о5 25.09. о5 54.9 28 32 2i 53 13 55 25.11 . н ol3 .6 о8 20 - _ 13 10
26.07. оо 24.3 01 38 21 58 10 21 26.09. 06 50.0 28 14 22 54 14 41 26.11 . 11 49 .3 02 42 оо 57 13 26
21.01. о1 13.4 о8 о6 22 19 11 з5 27 . о9 . о1 43.3 26 36 23 5915 1а 21. 11 . 12 32.4 -оз о8 о2 о2 1з 42
28.07. 02 02.4 14 оо 22 41 12 48 28.09. 08 34 .2 23 49 - - 15 45 28.11. 13 11.1-о8 59 оз 1014 01
29.07. 02 52.3 19 07 23 08 14 оо 29.09. 09 22.5 20 02 01 05 16 07 29.11 . 14 04:4 - 14 38 04 2114 22
30.07. 03 43.6 23 15 23 4115 10 30.09. 10 08.5 15 27 02 1i 1(:! 26 30.Ц. 14 55.6-19 47 05 37 14 50
31 .07 . 04 36.5 26 14 - - 16 15

06
37
02
22
41
58
15
33
55
21
56
43
45
59
21
43
02
18
31
43
55
07
18
26
28
21
03
37
04
26
45
02
18
36
55
19
49
30
26
37
58
24
47
06
21
34
46

а

SEV

01.08. 05 30.7 27
02 .08. 06 25 .2 28
оз.о8 . 01 18.9 21
04.08 . 08 10.8 25
05.08 . 09 оо . 3 21
06.08. 09 47.4 17
07.08. 10 32.2 12
08.08. 11 15 .6 07
09.08 . 11 58.3 01
10.08 . 12 41 .2 -о4
11.08. 13 25 .6-09
12.08. 14 12,4 - 15

1

~~:g~: ~~ g~:~ =~~ ~~ ~; ~~ ~~

15.08.
113.08.
17.08.
18.08.
19.08 .
20.08.
21 . о8 .
1

!"

55 оо 22 17 13
113 01 1318 01
11 02 1118 40
04 03 14 19 11
413 04 20 19 35
35 05 26 19 56
44 06 31 20 13
24 07 35 20 30
44 о8 40 20 46
03 09 45 21 03
47 10 53 21 22
16 12 04 21 45

22.08 .
23.08.
24.08 .
25.08.
26.08.
27.08 .
28.08 .
29.08.
30.08.
31.08.

;:

16 57.9-27 1115 49 23 48
18 02. 1 - 28 2316 53 - 19 08.5 - 27 39 17 45 оо 58
20 14.2-24 55 18 25 02 20
2117.2 - 20 2418 550347
22 16.2 ,-14 3319 20 05 14
23 11 .13 -о1 5319 41 06 38
оо 04 .1-00 54 20 01 07 58
оо 55.0 05 56 20 2109 16
01 ' 45.5 12 17 20 43 10 32
02 36.4 17 51 21 09 11 47
03 28.6 22 24 21 4013 оо
04 22.1 25 45 22 19 14 08
05 16.6 27 48 23 07 15 09
0611 .5 2829
1600
01 05 .6 27 47 оо оз 16 42
07 58 .0 25 5001051714

01.10 . 10 52.8 10 16 03 17 16 43
02 .10. 11 36.1 04 39 d4 22 17 оо
03.10. 12 19.3 -о1 13 05 28 11 16
04.10 .. 13 03.4 -о7 07 013 35 17 34
05.10. 13 49.3 -12 51 01 45 11 54
06 .10. 14 38.1 -18 09 08 5718 19
07.10. 15 30.6 - 22 4110 12 18 51
08 .10. 16 27.0 -26 08 11 26 19 34
09 .10. 11 21.0-28 10 12 з5 20 30
10.10. 18 29.4 - 28 3113 32 21 38
11 . 10. 19 32 .2 - 27 04 14 18 22 57
12.10. 20 33.3 - 23 53 14 53 - 13.10. 21 31.7-19 12 15 21 оо 19
14.10. 22 21.0 -1з 22 15 44 01 41
15.10. 23 19.9 -о6 48113 0.4 03 02
16.10. оо 11 .2 оо 0616 24 04 21
17.10. 01 02 .1 06 5716 44 05 39
18.10. 01 53.7 13 2117 07 06 58
19.10. 02 46.6 18 5717 350816
20.10. 03 41 .3 23 27 18 08 09 32
21 . 10 . .D4 37.6 26 3618 5010 43
22.10. 05 34:7 28 1719 42 i1 45
23.10. 06 31.2 28 29 20 4112 35
24.10. 07 25.9 27 16 21 45 13 15
25.10. 08 18.0 24 49 22 51 13 46
26.10. 09 07.3 21 19 23 58 14 11
27.10. 09 53.9 16 59 - - 14 31
28.10. 10 38.5 11 59 01 03 14 49
29.10. 1121.9 063002081505
30.10. 12 05.1 оо •13 03 13 15 22
31.10. 12 49.0-051404· 2015 39

01.12.
02.12.
03.12.
04.12.

15
16
11
19
20
21
22
22
23

51.3 -24 04 06 54 15 26
51.6-27 03 08 1016 14
55.4 -28 22 о9 18 11 11
00 .3 - 27 48 10 14 18 33
о5 . 12 .
03.9-25 22 11ј 5 6 19 м
06 . 12.
04 .1-21 18 11 28 21 16
07.12.
00 .3 - 16 0111 53 22 35
08.12.
53.0 -09 55 12 14 23 52
09.12 .
43.1 -оз 2 5 12 33 _ _
10.12. оо 31 .9 03 1112 52 01 07
i1 .12. 01 20.8 !19 3313 12 02 22
12.12. 02 10.8 15 24 13 35 03 36
13.12. 03 02 .7 20 27 14 03 04 52
14.12. оз r.6:9 24 26 14 з8 06 о5
15. 12. 04 53.2 27 0615 2107 14
16.12. 05 50.4 28 1916 15 08 15
17.12. 06 47.1 28 0117 16 09 04
18.12. 07 41 .8 26 2118 22 09 43
19.12. 08 33.7 23 2819.291013
20.12 .. 09 22.3 19 37 20 35 10 37
2i .12. 10 ов . 1 15 02 21 3910 57
22.12. 10 51 .8 09 55 22 4311 14
23.12. 11 34.2 04•26 23 4711 30
24. 1:? 12 .16 .1 -01 16 ~ - 11 46
25.12 . . 2 59 . . ; -{}7 01 оо 52 12 03
26.12. l.:S 45 .0 - 12 38 02 оо 12 22
27.12. 14 33.8-17 55 03 12 12 46
28.12. 15 27.0 - 22 :ю 04 28 13 18
29.12. 1625.3 ...:260205 ·451400 .
30.12. 11 28..3 - 28 03 о6 ·58 14 57
31 .12. 18 34.2-28 .1308 0116 .09
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МЕР:КУР

SEV
d m

о" TDT

'
т

Датум

Ь

Пl

а

h

m

МЕР:КУР

2005.

1

..

д0
А. Ј.

р

11

mv

Датум

m

-d m

0.440
0.423
0.403
0.381
0.358
0.336
0.319
0.309

5 .6 3.7
5.6 4.7
5.4 4.2
5 .0 ' 2.7
4.5 .1 .5
4.0 0.5
3.6 -о.2
3 .2 ~ - 1

10 46 09
10 58 10
11 12 10
11 24 11
11 36 11
1146 12
11 55 12
12 04 12

51 .2 14
19.7 12
48 .7 09
17.1 06
44.4 03
10.6 оо
35 .7 ~2
59.9 -о5

20
11
30
31
23
12
55
56

1.151
1.238
1.306
1.353
1.384
1.400
1.404
1.398

0.309
0.318
0.336
0.357
0 .380
0 .403
0.423
0.440

2.9 -1 .0
2.7 f-1 .2
2.6 -1.4
2.5 f-1 .6
2.4 -1.6
2.4 f-1.3
2.4 -1 .0
2.4 f4> .7

04.10.
08.10.
12.10.
16.10.
20.10 .
24.10 .
28.10.

12
12
12
12
12
12
12

11 13
19 13
26 14
32 14
39 14
45 15
50 15

23 .5 -08
46.7 -11
09.4 - 14
31.9 - 16
54.1 - 18
15.8 -20
36.9 1-21

50
33
06
27
33
25
59

1.384
1.361
1.331
1.294
1.249
1.197
1.136

0.453
0 .462
0 .466
0.466
0.462
0.453
0.440

2.4 f4>.5
2.5 - 0.4
2.5 - 0 .3
2.6 -0.2
2.7 -о.2
2.8 -о.2
3.0 -о . 2

3.7 0.3
3.5 0 .2
3.2 0.0
3. 1 0 .2
2.9 -0.5
2.8 -о.8
2.6 -1 .1
2.6 - 1.6

01 .11 .
05 .11.
09 .11.
13.11.
17.11.
21 . 11.
25.11.
29.11.

12
12
12
12
12
11
11
10

54 15
55 16
52 16
43 16
25 16
55 16
18 16
45 15

56.6 - 23
14.2 -24
28.0 - 24
35.5 -24
33.8 -23
21.0 - 21
00.3 - 19
41 .5 - 17

13
05
31
23
35
57
41
34

1.067
0.991
0.909
0.825
0.748
0.693
0 .679
0.714

0.423
0.403
0.381
0.358
0.336
0.319
0.309
0.309

3.1 -о . 1
3.4 -0.1
3.7 0.0
·4.1 0.4
4.5 1.2
4.8 2.9
5.0 5.4
4.7 2.3

2.§ - 2.1
2.6 -1. 9
2.6 -1.4
2.7 -1.0
2.8 - 0.7
3.0 -0.4
3.2 0 .1
3.4 0 .1

03 .12.
07.12.
11.12 .
15.12.
19.12.
23.12.
27.12 .
31 . 12.

10
10
10
10
10
10
10
10

21 15
09 15
05 15
06 16
11 16
18 16
26 17
36 17

32.6 -16
35.0 - 16
-~6 . 0 - 17
02 .6 -18
22.8 -20
45.3 1-21
09.3 -22
34.6 - 23

28
32
24
39
02
20
28
21

0.788
0.881
0.977
1.067
1.146
1.215
1.273
1.321

0.318
0.336
0.357
0.381
0.403
0.423
0.440
0.453

4.3 0.7
3.8 0.0
3 .4 -о.3
3.1 -о .4
2.9 -0.4
2.8 f4> .4
2.6 f4> .4
2.5 f4> .4

59
24
26
05
21
16
55

1.400
1.406
1.403
1.389
1.363
1.323
1.266

0.453
0.440
0.424
0.404
0.381
0 .358
0.336

02 .03.
06.03.
.10.03.
14.03.
18.03.
22.03.
26 .03.
30.03 .

12
12
12
12
12
12
. 12
11

41 23
48 оо
52 оо
50 оо
40 оо
23 оо

40.9 -02 23
04.8 01 06
24.8 0414
39.1 06 43
46.2 08 14
45 .6 08 37
38.5 07 51
27.7 06 10

1.190
1.096
0.989
0.879
0.776
0.691
0.631
0.598

0.319
0.309
0 .309
0.318
0.335
0 .357
0.380
0.402

03.04.
07.04.
11.04.
15.04.
19.04.
23.04.
27.04 .

11
10
10
10
10
10
09

0 .591
0.607
0.638
0.682
н 0.733
20 0.789
23 0.848

0.423
0 .439
0 .453
·0.461
0.466
0.466
0 .462

01 .05 .
05 .05 .
09.05 .
13.05.
17.05 .
21 .05.
25.05.
29.05.

' 0.910
0.973
1.037
1.101
1. 162
1.219
1.268
1.304

02 .06 .
06 .06 .
10.06.
14.06.
18.06.
22 .06.
26.06 .
30.06 .

56.6
15.3
36.0
59.0
24.3
52.2
22.8
56.4

02
04
06
09
12
14
17
20

53
46
58
26
04
49
34
09

11
11
12
12
12
13
13
13

32.5
10.2
48.0
24.4
58.3
29.1
56.6
20.6

22
24
24
25
24
23
22
20

22
02
59
13
46
48
25
47

31 04
53 05
15 05
35 06
53 06
08 07
19 07
27 08

m

0.595
0 .597
0.622
0.671
0.743
0.835
0.940
1.049

29.2 - 20
56.7 -19
24.3 ..:17
52.1 -15
19.8 -12
47.5 f4>9
14..7 -05

04.07.
08 .07.
12.07.
16.07.
20.07.
24.07.
28.07.

13 31 08
13 32 08
13 30 09
13 23 09
13 11 09
12 55 09
12.-34 09

2.4 -о . 7
. 2.4 - 0.9
2.4 -1.2
2 .4 -1.5
2.5 -1.5
2.5 -1 .4
"2.7 -1 .3

01.08.
05 .08 .
09.08 .
13.08.
17.08.
21.08.
25.08.
29.08 .

12
11
11
10
10
10
10
10

2.8 1.1
3.1 -о.9
3.4 -о.6
3 .8 0.0
4.3 0.9
4.9 2.2
5.3 3.9
5.6 5.2

02.09.
06.09.
10.09.
14.09.
18.09.
22.09.
26.09.
30.09.

4.0
2.7
1.8
1.3
0 .9
0 .7
0 .5

0 .453
0 .440
0.424
0.404
0 .381
0 .358
0 .336
0 .319

1.321 0.309
1.316 0 .309
1.288 .. 9.318
1.243 0.335
1. 185 0.357
1.121 0.380
1.054 0.403
0 .987 0.423

5.7
5 .5
5 .3
4 .9
. 4 .6
4 .3
4.0

ВЕНЕР А.

0 .3
0 .5
0.7
1.0
1.4
1.9
2.6

1

т

датум

d

Пl

2005.

МАРС 2005 .

0 1' TDT

SEV

mv

02
49
01
21
33
18
26
47

20 20
31 20
43 2i
55 ;н
07 22
19 22
30 23

09 59 оо
1002 01
10 07 01
10 15 01
10 24 02
10 37 02
10 52 03
11 10 03

"

р

11

11
11
13
14
15
16
16
15

02 .02 . . 11
06.02. 11
10.02. "11
14.02. 11
'18.02. 12
~2.02 . 12
26.02·. 12

оо оо

А . Ј.

09 09 13.1
42 09.01 .6
16 08 50.4
53 08 43 .0
37 08 42.1
29 08 49.0
29 09 03.7
35 09 25.1

3.2 -о.3
3.0 - 0 .3
2.8 f4> .3
2 .7 -о . 3
2.6 f4>.3
2.5 -о.4
2.5 ј-,о.4
2.4 -о.5

58 оо

д0

3.6
3.9
4.2
4.5
.4 .9
5.2
5.5

0 .402
0 .422
0.439
0.453
0.461
0.466
0.466
0.462

04
07
40
06

1

0.440
0.453
0.462
0.466
0.466
0.462
0.453

1.059
1.132
1.196
1.251
1.297
1.334
1.364
1.386

17.0 04
09.5 02
06.8 оо
09 .1 -ОО
16.0 -оо
26.6 оо
40.3 01

..

А.Ј.

д

о
о

0 .921
0 .857
о : 796
0.739
0.688
0.645
0.612

17
12
55
2'5
36
29
01
11

07 оо
44 оо
26 оо
13 оо
05 оо

m

58
06
17
37
15
17
51

10.2 -21
30.5 - 22
53.1 i-22
17.2 1-23
42 .4 1-23
08 .4 -23
34.9 1-23
01.9 -22

оо оо

а

18
17
15
13
12
11
10

06 17
11 17
17 17
26 18
36 18
46 19
57 19
08 20

33 оо

т

h П1 h

41 .3
58.5
11 .9
21 .4
26.5
26.7
22 .1

10
10
10
10
10
10
10
11

01.01 .
05.01.
09.01.
13.01 .
17.01.
21.01 .
25 .01.
29.01.

.,,

о" TDT

SEV

А. Ј.

д

о
о

2005.
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h m h

о

а

111

о" TDT

..

д0

А . Ј.

А.Ј.

0 .'724 5.4 -3.8
0.725 5.3 -3.8
0.726 . 5.2 - 3.8
0.727 5.1 -3. 8
0.728 5 .1 -3.8
0.728 5 .0 - 3.8
0.728 5 .'0 -3.8
0.728 4.9 -3.8

01.01 .
09,01 .
17.01 .
25.01.
02 .02,
10.Q2.
18.02.
26.02 .

09
08
08
08
08
08
08
08

04 16
56 16
49 16
41 17
34 17
27 18
20 18
14 .1 8

09.6 -20 52
33.0 -21 52
56.7 - 22 40
20.9 - 23 15.
45.3 -23 37
10.0 - 23 45
34.8 -23 38
59.6 -23 18

2.250
·2.197
2.142
2.08"6
2.028
1.970
1;911
1.851

1.569
1.560
1.550
1.539
1.529
1.519
1.-508
1_.498

07 19 24.3 - 22 "43
19 49.0 -21 54
53 20 13.3 -20 52
45 20 37.4 - 19 38
38 21 01.2 -18 13
30 21 24.6 - 16 37
21 21 47.7 -14 53

1.791
f.732
1.673
1.614
1.556
:1,:499
1.443

1.487 . 2.6
-1.477 2.7
1.467 2 .8
i.457 2.9
1 .448 3 : о
1.439 3.1
1 ..430 3.2

д
1

о

SEV
р

11

mv

liатум

m

d m

т

h m h

01.01. 10 09 17 12.8 - 22
09 .01 . 10 20 17 56.2 -23
17.01. 10 32 18 39.8 -23
25 .01 . · 10 44 19 23 .1 - 22
02.02 . 10 55 20 05.8 -20
10.02. 11 06 20 47.5 -18
18.02. 1114 21 28.0 -16
26 .02. 11 22 22 07.2 -12

15
02
04
21
54
48
07
57

1:542
1.571
1.597
1.621
1.643
1.662
1.6'79
1.693

06.03. · 11
14.03 . 11
22 .03 . i1
30.03. 11
07 .04 . 11
15.04 . 11
23 .04 . 12

29 22
34 23
39 23
44 оо
49 01
54 oi
01 02

45.3 -09
22.5 -05
59.1 -01
35.5 02
12.0 06
49.0 10
26 .7 13

25
36
38
23
22
12
46

1.705
"1.714
1.721
1.724
1.724
1.722
1.715

0 ..728
0.728
0.727
0.726
0.725
0.724
0.723

4 .9 - 3.8
4.9 - 3.8
4:8 -3.9
4.8 -3.9
4.8 -3.9
4.8 -3.9
4_,9 - 3.8

06.03 .
14.03.
22 .03.
30.03.
07 .04.
15.04.
23 .04.

08
08
07
07
07
07
07

01 .05 .
09.05 .
17.05 .
25 .05 .
o:i.o6.
10.06 .
18.06 .
26 .06 .

12
12
12
12
12
12
13
13

08 03
16 03
26 04
37 05
48 05
59 06
10 07
21 07

05.4
45.3
26.4
08 .5
51.2
34.2
16.8
58.6

16
19
21
23
24
24
23
22

59
44
56
28
17
20
38
12

}.706
1.693
1.676
1.6!;6
1.631
1.604
1.572
1.538

0.722
0.721
0.720
0.719
0.719
0.718
0.718
0.719

4.9 - 3.8
4.9 -3.8
5.0 -3.8
5.0 -3.8
5.1 -3.7
5.2 - 3.7
5.3 -3.7
5.4 - 3.7

01 .05.
09.05.
17.05.
25.05 .
02.06 .
10.06.
18.06.
26.06.

07 12 22
07 03 22
06 53 22
06 43 23
06 33 23
06 22 23
06 11 оо
06 оо оо

04 .07.
12.07 .
20.07.
28.07 .
05.08.
13.08.
. 2.1 .08 .
29 .08 .

13
1_3
13
13
13
13
13
14

30 08 39.3 20
37 09 18.6 17
44 09 56,5 14
49 10 .33.1 10
53 11 08.7 06
56 11 43 .5 02
58 "1 2 17.7 - 01
01 12 51 .8 -05

06
25
14
41
50
48
19
25

1.500
1.459
1.415
1.369
1.320
1.269
1.216
1.161

0 .719
0.720
0.721
0.722
0.723
0.724
0.725
0 .726

5 .6 - 3.7
5 .7 - 3.8
5.9 -3.8
6.1 -3.8
6.3 - 3.8
6.6 -3.8
6.9 - 3.9
7.2 - 3.9

04.07.
12.07.
20.07.
28.07 .
05.08.
13.08 .
21.08 .
29.08 .

05
05
05
05
04
04
04
04

06.09 .
14.Q9.
22.09 .
30.09.
08.10.
16.10.
24 .10.

14
14
14
14
14
14
14

04 13
07 14
11 14
15 1.5
21 15
26 16
32 17

26.0 - 09
00.7 -1 3
36.0 -16
12.0 -19
48.8 - 22
26.1 -24
03.6 -26

26
15
46
54
33
38
07

1.105
1.048
0.990
0.931
0 .871
0.810
0.749

0.727 7.5 -4.0
0 .727 8 .0 - 4.0
0 .728 8 .4 - 4:1
0.728 9.0 - 4.1
0 .728 9.6 -4.2
0.728 10.3 -4.3
0 .728 11 .1 -4.4

06 .09 .
14.09.
22.09 .
30.09.
08.10.
16.10.
24.10.

03 46 03
03 23 03
02 58 03
02 29 03
01 56 03
01 -19 03
оо 39 03

01 .11.
09.11 .
17.11 .
25.11 .
03. 12.
11 . 12.
19.12 .
27.12.

14
14
14
14
14

37 17 40.5 -26
41 18 16.1 -27
43 18 49.3 -26
41 19 19.0 -25
34 i9 44.0 -24
и 20 20 02 .6 -22
13 .59 20 13.0 - 20
13 27 20 i3.2 - 18

55
04
35
34
08
24
34
49

0.688
0.627
0.567
0.508
0.451
0.397
0.348
0.307

.0 .727 12.1 -4.4
0.726 13.3 -4.5
0.725 14.7 -4.6
0.7:!4 16.4 -4.7
0 .723 18.5 - 4._8
0.722 21.0 -4.8
0.721 24.0 -4.7
0 .720 27.1 -4.5

01 .11.
09 .11.
17.11 .
25.11 .
03.12.
11.12.
19.12.
27.12.

23
23
22
21
21
20
20
19

о

а

m

о

оо

10.3 -13
32.6 - 11
54.5 -09
16.1 -06
37.3 -04
58.2 -Q2
18.7 -оо
38.9 01

48 оо 58.7
36 01 18.1
23 01 36.9
10 01 55.1
56 02 12.5
41 02 28.8
24 02 43.8
06 02 57.2

52 03
08 02
26 02
47 02
11 02
38 02
08 02
42 02

..

д0

А . Ј.

А. Ј.

д
1

р

11

01 1.388 1.422
03 1.334 1.415
оо ' 1.281 1.408
55 1.229 1.401
47 1.179 1.396
40 1.130 1.391
33 1.081 1.388
30 1.034 1.385

2.1
2.1
2.2
2.2
2.3
2,4
.2 .4
2.5

3.4
3.5
3.7
3.8
4.0
4.1
4.3
4.5

mv
m·

1.6
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
},2
1:2
1.1
1.0
1.0 .
0 .9
0.8
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0 .2
0.1
.0.0

03 30
05 23
07 11
08 50
10 22
1144
12 5()
13 58

0.987
0.941
0.896
0.851
0.807
0.763
0 .720
0.678

1.383
1.382
1.381
1.382
1.384
1.386
1.390
1.394

08.7
17.6
23.6
26.2
24.9
19.7
11.2

14
15
16
16
16
16
16

50
32
04
26
37
38
29

0.637
0.598
0.562
0 .529
0.501
0 .480
0.467

1.399 7.3 -1.2
1.405 7.8 -1.3
1.412 8.3 -1 .5
1.419 8.8 -1.7
1.427 9 .3 -1 .9
1.435 9:7 -2.0
1.444 10.0 - 2.2

00. 1
48.3
37.5
29.0
23.7
22.0
23.7
28.3

16 12
15 49
15 .28
15 13
15 09
15 17
15 39
16 12

0.464
0.473
0.493
().523
0.564
0.614
0.671
0 .733

1.453
1.463
1.473
1.483
1.493
1.504
1.514
1.. 525

4.7 -0.1
5.0 -0.2
5.2 -0.3
5.5 -о .5
5.8 -о . 6
6.1 -0.7
6 .5 -о . в
6.9 -1 .0

10.1 -2.3
9.9 -2.3
9.5 -:-2.1
8 .9 -i.8 .
8 .3 -1 .6 .
7.6 - 1.3
7.0 -1-.0
6..4 -о.8
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.'· !

датум

d

т

САТУРН

2005.

о" TDT

SEV

1'
h

а

т ь

01

б

~%

~0

р

mv

А.Ј .

А.Ј .

"

т

36
59
04
51
22
40
53
08

5.480
5.222
4.975
4.757
4.588
4.485
4.458
4:508

5.454 16.8 - 2.0
5.455 17.6 -2.1
5.456 18.5 -2.2
5.456 19.4 - 2.3
5.456 20.1 -2.4
5.456 20.5 -2.5
5.456 20.7 -2.5
5.456 20.4 -2.4

01 .01.
17.01.
02.02.
18.02.
06.03.
22.03.
07.04.
23.04.

23
22
21
20
19
18
17

43 07
30 07
22 07
15 07
09 07
05 07
03 07
03 07

f

о

датум

d

т

2005.

. о"

SEV
т

11

т

а

h

б

TDT

~%

~0

р

mv

А . Ј.

А.Ј.

"

т

о

f

47.5
42.0
36.6
32.2
29.3
28.3
29.3
32.2

21
21
21
21
21
22
22
21

08
23
38
49
57
01

8.102
8.077
8.133
8.264
8.457
8.694
оо 8.954
55 9.219

9.058
9.060
9.061
9.063
9.064
9.066
9.068
9.070

9.1 -0.3
9.1 -Q.4
9.1 -о.3
8.9 -0.2
8 .7 -Q.1
8.5 0.0
8.2 0.1
8.0 0.2

т

01.01.
17.01 .
02.02.
18.02.
06.03.
22.03.
07.04.
23.04.

06 оо 13 05.7 -Q5
05 02 13 10.2 -о5
04 оо 13 11.8 -06
02 56 13 10.4 -Q5
01 49 13 06.2 -о5
оо 40 12 59.8 -Q4
23 25 12 52.3 -о3
22 15 12 45.1 -о3

09.05.
25.05.
10.06.
26.06.
12.07.
28.07.
13.08.
29.08.

21
20
18
17
16
16
15
14

06 12
оо 12
57 12
56 12
58 12
02 12
08 12
15 13

39.3 -Q234
35.8 -02 16
35.1 -02 16
37.2 -()2 34
41.9 -03 08
48.8 -о3 56
57.6 -()4 54
07.9 -Q6 оо

4.629
4.809
5.028
5.270
5.518
5.757
5.973
6.157

5.456
5.456
5.455
5.455
5.454
5.453
5.453
5.452

19.9 -2.4
19.1 -2.3
18.3 -2.2
17.5 -2.1
16.7 -2.0
16.0 -1.9
15.4 - 1.8
15.0 -1 .8

09.05.
25.05.
10.06.
26.06.
12.07.
28.07.
13.08.
29.08.

16
15
14
13
12
11
10
09

05 07
08 07
13 07
18 07
23 08
29 08
34 08
39 08

36.9
43.0
50.1
58.1
06.5
15.2
23.6
31.7

21
21
21
20
20
20
19
19

46
33
16
55
32
07
40
14

9.470
9 .693
9.874
10.006
10.081
10.096
10.051
9.946

9.072
9.074
9.076
9 .078
9.081
9 .083
9.086
9 .088

7.8
7.6
7.5
7.4
7.3
7.3
7.3
7.4

0 .2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3

14.09.
30.09.
16.10.
01.11.
17.11.
03.12.
19.12.

13
12
11
10
10
09
08

24
33
·13
53
04
13
22

19.4 -()7
31 .8 -()8
44.8 -09
58.0 -10
11.2 -12
24.0 -13
35.9 -14

6.301
6.397
6.440
6.430
6.364
6.245
6 .078

5.451
5.449
5.448
5.447
5.445
5.444
5.442

14.6 -1.7
14.4 -1.7
14.3 -1 .7
14.3 -1 .7
14.5 -1 .7
14.7 -1 .7
15.1 -1 .8

14.09.
30.09.
16.10.
01.11.
17 .11.
03.12.
19.12.

08
07
06
05
04
03
02

44 08
47 08
49 08
50 08
49 08
45 08
40 08

39.1
45.4
50.5
53.9
55.6
55.3
53.1

18
18
18
17
17
17
18

49
27
09
57
53
57
08

9 .787
9.582
9.342
9.082
8 .820
8.574
8.366

9.091
9.093
9.096
9 .098
9.101
9.103
9.105

7.5
7.7
7.9
8.1
8.4
8.6
8 .8

0.3
0.4
0.3
0.3
0.2
0.1

13
13
13
13
14
14
14

12
27
43
57
07
11
08

УРАН

d

оо

НЕПТУН

2005.

о.о

2005.

т

01.01.
02.02.
06.03.
07.04.
09.05.
10.06.

15
13
11
09
07
05

17 22
17 22
18 22
19 22
18 22
14 22

24.3 -10
30.1 -10
36.9 -09
43.4 -Q8
48.1 -Q8
50.1 -о8

46 20.629
12 20.968
32 21.043
54 20.840
26 20.418
15 19.893

20.057
20.059
20.062
20.064
20.066
20.068

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

59 21
57 21
56 21
54 21
50 21
44 21

05.4 -16
10.0 -16
14.7 -16
18.4 -15
20.2 -15
19.9 -15

46 30.883 30.064
26 31 .050 30.065
05 30.927 30.066
49 30.552 30.067
41 :30.033 30.066
43 29.518 30.065

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.

03 07 22
оо 58 22
22 43 22
20 33 22
18 26 22
16 22 22

49.1 - 08
45.6 -08
40.9 -09
37.0 -09
35.5 -()9
37.2 -09

22 19.410 20.069
45 19.110 20.069
13 19.088 20.070
36 19.359 20.070
43 19.840 20.071
32 20.385 20.072

1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.7

5.8
5.7
5.7
5.8
5.8
5.9

12.07.
13.08.
14.09.
16.10:
17.11.
19.12.

01
23
21
19
17
14

36 21
23 21
14 21
06 21
01 21
58 21

17.7 -15
14.4 -16
11 .2 -16
09.4 -16
09.8 -16
12.4 -16

54 29.155 30.063
09 29.050 30.061
23 29.239 30.059
31 29.668 30.057
30 30.209 30.056
19 30.700 30.056

1.1
1.2
1.1
1.1
1.1
1.1

7.8
7.8
7.8
7.9
7.9
8.0

Пomnv.cv. v.cnoд слv.~еа на ~еорv.цама су на странv.
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САДРЖАЈ

ЧАСОПИС ЗА
АСТРОНОМИЈУ

данас је нада а сутра стварност
Роберт Годар

1. Вест новоr миленијума- КосмиЧIСИ бро,ц планете Земље стиrао на
Тит ан

Ко је o1epmyo боzа
у ваЈСУуМсЈСом лету, 'l!>ezoвo је

да даје изјаве о стру1етури неба
о животу у свемиру, а1ео za има
Ана Ристовић

После седам година путоваља кроз Сунчев систем, космички брод са планете
Земље - Касини стигао је до Титана, највећег сателита Сатурна - "господара

прстенова".

н·а католички Божић , 25.

децембра 2004, што је вероватно било

планирано, са љега се одвојио моду л Хајzенс и после протеклих 20 дана и пр.еђених
4 милиона километара, безбедно се спустио на површину Титана на српску Нову

годину 14. јануара 2005, што вероватно није било баш тако замишљено.
Ово је један од изузетно значајних догађаја у историји човековог пута ка звез
дама, прво спуштање далеко иза Марсове орбите, на површину тела плане~арних
димензија већег од Плутона и Меркура. Приликом спуштаља, у горљим слоЈевима

атмосфере ветар је дувао брзином од око

400 км/ч да би се на површини претв<;~

рио у благи поветарац. Хајzенс је почео да шаље податке четири минута пошто Је

кренуо кроз магличасти слој Титанових облака и после "приземљеља" наставио
емитовЗ.Н,е на Касини докле год је космички брод био изнад хоризонта . Радио
-телескоnи са Земље наставили су да примају сигнале чак и после очекиваног

времена живота модула. Жан-Пјер Лебретон (Jean-Pierre Lebreton) је изјавио да

је .Хајzенс био активан око седам сати.

На страницама у боји је фотографија пејзажа снимљеног на месту спуштаља.

Површина је наранџаста са камељем вероватно од леда, а на снимцима (Сл. 1-

296.

, З) се виде токови и обала мора тамне, катранасте течности . Такође се види и
измаглица, највероватније од метана. Џон Зарнецки Џohn Zarnecki) ј~ река;о да

УРЕЋИВА ЧКИ ОдБОР

област где се спустио Хајzенс има танку кору испод КОЈе ~ежи материЈа;л КОЈИ по
)\1илан ВУЛЕТИЋ , др Миодраг дАЧИЋ, др Милан С. дИМИТРИЈЕВИЋ (главни и
одговорни уредник), Милан ЈЕЛИЧИЋ, проф. др Божидар ЈОВАНОВИЋ, Татјана
МИЛОВАНОВ, проф . др Јелена МИЛОГРАдОВ-ТУРИН, др Слободан НИНКО
ВИЋ, Александар ОТАШЕВИЋ, Горан ПАВИЧИЋ, Наташа ПЕТРОВИЋ, др Лука
Ч. ПОПОВИЋ, мр Александар ТОМИЋ (помоћник уредника), др Зорица UВЕТКОВИЋ, др Владан ЧЕЛЕБОНОВИЋ

конзистенцији подсећа на влажан песак. Микрофон на Хазzенсу снимао Је звуке у

олујној атмосфери Титана и научници се надају да ће приликом анализе моћи да
чују и грмљавину.

ВАСИОНА , часопис за астрономију, излази у 5 бројева годишње. Издаје Астроном
ско друштво "Руђер Бошковић ". Спонзор фото-лито припреме "BS Procesor". Адреса
уредништва и администрације: 11 000 Београд, Горњи град 16, Калемегдан, тел .

011/3032-133, e-mail: adrb@verat.net, URL: http:/ /www.adrb.org.
враћају .

Рукописи се не

Годишња претплата за

2004. годину износи 400 дин , за иностранство 10
евра. lleнa појединог броја је 120 дин, а двоброја 240 дин. За иностранство 2, о)носно
4 евра. Претплату слати у корист жиро-рачуна број 205-29948- 66.
ВАСИОНА бр.

2004/5,

година

LII,

књига

XII,

стр.

217-296,

штампано јуна

2004.

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,

као публикација од посебног интереса за науку.
Компјутерска обрада текста: Г. Павичић, В. Ненезић
Штампа: "ИНКА", Тиквеwка

16,

Београд

Слика 1. Површина Титана у то~еу сnушта'l!>а Хајzенса, 14. јануара 2005.
Снимљена са висине од 8 1СМ .
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Табела

1.

Подаци о Сатурну

Маса (кг)
Маса (Земља= 1)
Екваторијални полупречник (км)
Екваторијални полупречник (Земља=

5,688х10 26

1)

Средња густина (г/см 3 )

~

Средње растојаље од Сунца (км)
Средље растојаље од Сунца (Земља=
Период ротације (часови)
Орбитални период (године)
Средња орбитална брзина {км/с)

1)

Ексцентрицитет путаље

1

Наги б осе (степени)
Нагиб путаље (степени)

Површинска гравитација на екватору (м/с 2 )

Екваторијална брзина напуштаља планете (км/с)
Визуални геометријски албедо

Магнитуда
Слика 2. Обала .мора од .метана и
.ма11>и то~~:ови на Титану.

Слика З. Снима~~: вероватноz .места сnу
шта11>а Хајzенса добијен 18. јануара. Об
ласт сnушта11>а је обележена белим ~~:руzо.м

Атмосферски притисак {бара)

9,5З88
10,2ЗЗ

29,458
9,67
0,0560
25,ЗЗ

2,488
9,05
З5 ; 49

0,47
. о 67

_'125°С

1,4 ·

Атмосферски састав:

Водоник
Хелијум

Један од главних разлога за слаље Хајzенса на Титан је љегова густа азотна
атмосфера богата метаном , услед чега је на површини много хемијских једиљеља
сличних онима која су постојала на младој Земљи. Осим тога метан може као
киша да пада на тло и образује потоке, реке , језера и · мора, попут воде на Земљи.

2.

{Vo)

Средња температура облака.

95,181
60 268
9,4494
0,69
1 429 400 000

97%
З%

Планета лакmа о,ц во,це
Оса ротације тај н е двосмислени
П о~~:азатељ са.мозаљубљености
За~~:~~аnала је nрав yzao са струјама
Које нису nо~~:азuвале уједначено ~ерета111е
То је учинило да детаљи
Уочени у сnорим струјама
Имају .мноzо вe1iez утицаја
На нашу .машту.
Мирољуб Тодоровић

Сатурн је шеста планета од Сунца, друга по величини у Сунчевом систему и
једина "лакша" од воде . Атмосфера је углавном састављена од водоника са малим
процентом хелијума и метана , а красе је, слично Јупитеру, широке, али слабије ,

траке .

У једном великом океану Сатурн би пливао.

Ветрови дувају огромним

брзинама, а на екватору достижу и 500 метара у секунди .
Када је 1610. Галилеј уперио телескоп према последљој од планета познатих
старим народима и назрео љене прстенове , помислио је да је она троструко тело.
Био је запаљен када је 1612. установио да су прстенови, које је видео као два
маља објекта, нестали . Није знао да је био први човек који је посматрао такозвани
пролазак кроз љихову раван, када се , пошто је у љој Земља, одавде не виде .

Прстенове је први "препознао" Кристијан Хајгенс, 1655. године када открива
и највећи сателит ове планете- Титан . Он објављује 1659. године Systeтa Satиrniит, и ту објашљава да је Сатурн украшен "танким, равним прстеном, који
га нигде не додирује, а нагнут је у односу · на еклиптику" тако да Земља пролази
кроз љегову раван сваких 14-15 година.
Жан Доминик Касини открива 1671. и 1672. године сателите Јапет и Реу а
1684. Диону и Тетис. У току следећих сто година, док у 1789, у време Француске
револуције Виљем Хершел није пронашао Мимас и Енцелад, није био откривен
ниједан од светова који чине породицу "господара прстенова" . Велики француски
астроном открио је 1676. и празнину између А и Б прстена која данас носи име

"Касинијева разделница" .

Слика

4. Ра3/lичити nоzледи на обли~~: Сатурна, 11:а11:о их је сумарно nредставио Хајzенс.
Први zope лево је Галuлејев .

ВАСИОНА

220
Табела.

2.

ВАСИОНА

LII 2004, 5

Табела З. Сатурнови сателити

Подаци о nрстеновu.ма

Облик

Растојаље Период

од центра
Сатурна
(км)

(Врхови облака)
Унутрашња ивица прстеиа

Спољаmња ивица прстеиа.

D
D

Уиутрашња ивица прстена С
Ма.ксвелова пукотина

Споља.mња ивица. прстена С
Унутрашња ивица прстена В

Спољаmња ивица прстена В

Радија.лна

(ч)

~

ширина

(км)

60 330

10,66

-

66 900
73 150
74 510
87 500
92 000
92 000
117 500

4,91
4,91
5,61

(ширина прстена

б

270
17500

7,9
7,93
11,41

D 7 150

км)

Центар Касинијеве разделиице

117 500 1"1,4
119 000

Хајгенсова пукотина
У нутраmња ивица прстева А

(Пан)
Центар Енкеове разделнице

Центар Килерове пукотине
Спољаmња ивица прстена А

(Атлас)

(Прометеј)
Центар прстеиа

F

(Епиметеј)
(Јанус)
Уиутрашња ивица прстена

G

G

Спољашња ивица прстена

G

Увутраmња ивица прстена Е

(М имас)
Најсја.јнији део прстена Е

(Енцелад)

(Тетис/Телесто /Калипсо)
(Диова/Хелена)
Спољаmња ивица прстева Е

{Реа}

200
680
200
583
700
530
800
640

11,4
11,4
13,7
13,82
14
14,14
14,4

139 350 14,7
140 210 14,94
141 700 15,07

(Пандора)

Uентар прстена

122
117
122
133
135
136
136
137

151 422 16,65
151 472 16,7
164 000 19,90
168 000 19,90
172 000 19,90
180 000 21
185 520 22,6
230 000 31,3
238 020 32,9
294 660 44,9
377 400 65,9
480 000 80
527 040 10814

Редни број

25 500

км)

(ширина разделнице

4 700

км)

285-440

(ширина разделнице,

325

км)

(ширина пукотине,

(ширина прстена

35 км)
А 14 600

км)

......

30-500

(ширина прстена

G 8 000

км)

-

300 000

км)

- 1"""

(кг)

(км)

Откривач

9,655

?

133 583

Марк Р.
Шовалтер

Атлас

xv

20х15

?

Р. Терил

Прометеј

XVI
XXXIV

137
139
140
141
141
151

xxxv

72,5х42 , 5х32,5

2,7х10 17

2 - 2,5
2 - 2,5
57х42х31

Епиметеј

XVII
XI

Јанус

х

98х96х75

М имас
М ето на
П алена

I
XXXII
XXXIII

72х54х49

2,2х10 17
5,6х10 17
2,01х10 18 151
3,84 х 10 19 185

640
350
000
400
700
422
472
520
000
000
020
660

Енцелад

п

Тет ис

ш

198,6±0,6
1,5·
2
249,4±0,2
529,9±1,5

Телесто
Кал ипсо
Дио на

XIII
XIV
IV

294 660
?
17х14х13
294 660
?
17xllxll
1,0959х10 21 377 400
559±5

Хелена

XII

18х16х15

194
211
8,65 х 1019 238
6,176х10 20 294

377 400

?
2

2,316бх10 i 527 040

Ре а

v

Тит ан

VI

Хиперион

VII

Јапет

VIII

Кивиак
Иџирак

XXIV
XXII

Феб е

IX

Палиак
Скати

хх

XXVII

9,5
3,2

15 198 000
15 641 000

Албиорикс

XXVI

13

16 394 000

Ериапо

XXVIII

4,3

17 604 000

Сиарнак

XXIX

16

18 195 000

Тарвос

XXI

6,5

18 239 000

Мундилфари

XXV

3,3
2,8

18 719 000
18 722 000

Сатангр

XXIII

2,8

19 465 000

Т р имр

ххх

2,8

20 219 000

Им и р

XIX

8

23 130 000

S/2003 81

(ширина прстена Е

(км)

XVIII

Пандора

(ширина прстена В

Растојање

Маса

Полупречник

Пан

Полиде~цес

Спољаmња ивица Касииијеве
разделвице

Месец

S/2004 4

У нутра.mња ивица Касииијеве
разделнице

221
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764±4

2575,5±2 1,3454х10 23 1 221 850
205 х 130 х 110 1,77х10 19 1 481 000
730
7
5
115х110х105

1,88х10 21 3 561 300

11 365 000
11 442 000
4х 10 18 12 952 000

Година

1990.
1980.
С . Колинс и др . 1980.
2004.
Карл Мареј
2004 .
Џозеф Спитејл
С. Колинс и др . 1980.
1980.
Р. Вокер
1966.
Одуен Долфус
Вилијам Херmел 1789.
2004.
С . Шарноз
2004.
С. Шарноз
Вилијам Хершел 1789.
Ћовани Доменика
1684.
Касини
1980.
Б. Смит и др .
Д. Паску и др.

1980.

Ћовани Доменика
1684.
Каси ни
П. Лак,
1980.
Ж. Лекашо
Ћовани Доменико
1672.
Касини
Кристијан
1655 .
Хајгенс
Вилијам Кренч
1848.
Банд
Ћовани Доменика
1671.
Каси ни
2000.
Б. Гледмен
Џ.Џ. Кавеларс,
2000.
Б. Гледмен
Вилијам Хенри
1898.
Пикеринг
2000.
Б . Гледмен
Џ. Џ. Кавеларс,
2000.
Б. Гледмен
М . Холмен,
2000 .
Т. Б . Спар
Џ.Џ. Кавеларс,
2000.
Б. Гледмен
Б . Гледмеи,
Џ. Џ. Кавеларс 2000.
Џ . Џ. Кавеларс,
2000.
Б . Гледмен
2003.
С.С . Шепард
Б. Гледмен,
Џ. Џ. Кавеларс 2000.
Б. Гледмен,
Џ. Џ. Кавеларс 2000.
Б . Гледмен,
Џ. Џ . Кавеларс 2000 .
2000 .
Б. Гледмен
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(D. Curie) сателит Kanиnco, а П. Лак (Р. Lacques) и Ж . Лекашо (Ј. Lecacheux)
месец Хелену. Осим тога Бруно Сикарди (Bruno Sicardy) и Андре Браик (Andre
Brahic) установљавају да дебљина В прстена није већа од 1,1 км.
Од 22. августа до 14. децембра 1980. Војау.ер 1 пролази кроз Сатурнов систем,

Uиљ космичког брода Kacuнu- Титав, долази опет у жижу астрономске јавнос
ти када 1944. Џерар Којпер открива да овај свет планетарних димензија има
атмосферу у којој се налазе метав и амовијак .
У тренутку писаља овог текста сјајну свиту прстевованог џива чине тридесет
и пет тајанствевих светова док више кандидата за титулу Сатурвовог месеца чека
у реду да буду потврђени .

б

км од врхова облака "господара прстевова".

480

Том

м/с, открива десетине маљих

густу и непровидну атмосферу Титана показују да му је површина стеновита.
Сусрет Војау.ера 2 са Сатурном одиграо се од 5. јуна до 25 .
септембра
1981, при чему је космички брод пришао nланети на растојаље од 100 800 км
до врхова облака. Открио је "беле евале" у атмосфери, испрекидане и нагнуте

Драган Драгојловић

"прстенчиће", разлике у боји код прстенова, веома n!lмладу" површину Енцелада,
џиновску фрактуру која се nростире дуж готово 75'7о површине Тетиса и показао
да је Фебе можда заробљени астероид.

Гари Флавдро описује 1965.
године потребан положај планета и путаљу
космичког брода, који би омогућили "Велико путоваље", у коме би се посетили
сви спољашљи светови, при чему би, у некој врсти васионског билијара, ови сво
јом гравитацијом убрзавали јединственог путника ка следећем циљу љегове мис
ије. Он је показао да се потребна конфигурација планета остварује једном у 176
година а да прва могућност настаје у периоду од 1976. до 1978. На основу овога
резултата NASA предлаже четири експедиције у оквиру "Великог путоваља" . Два
космичка брода (1977. и 1979) кренула би према Јупитеру, Сатурву и Плутону, а
дВа (лансирана 1979) према Јупитеру, Урану и Нептуну. Нажалост, Конгрес САД
1972. године одобрава само скромнију варијанту- Марuнер ЈуnuтерјСатурн '77
мисију која је 1977. добила име Војау.ер.
Исте године лавсирани су у првој мисији према џиновским планетама Јупитеру
и Сатуриу Пuонuр-10 и Пuонuр-11, који, 1. септембра 1979. пролази поред Сат
уриа. Његова путаља изабрана је тако да послужи као тест за бу дуће гравитацио
но убрзаваље Војау.ера 2 према У рану. Пuонuр - 11 открива ледену структуру Сат
урнових прстевова, потврђује постојаље Е прстена, открива F прстен и Сатурново

4.

Само расnаљују .машту, уве1iавају zлад
За nространствu.ма страшнu.м
Душан Костић

Идеја о комбинацији Сатурновог орбитера и моду ла који би се сnустио на Ти
тан- о Kacuнujy и Хајzенсу, настала је 1982, када су евроnски астрономи данијел
Готје (Daniel Gautier) и Винг Иn (Wing Ip) · изнели овакав nредлог Европској кос
мичкој агенцији (ЕСА), као одговор на љен nозив за предлагаље наредних мисија .
Такође су предложили да се НАСА укључи у овај подухват.
Следеће године Комитет за истраживаље Сунчевог ситема преnоручује да
НАСА уврсти модул за спуштаље на Титан и радар за картографисаље љегове

џиновске планете и чувају га својим гравитационим силама од растураља .

.......

Снu.ма~е Сатурновоz nрстена са Пuонuра 11.

1 стигао

Слика 6. Сатурн са Војау.ера
са Тетuсо.м u Дuоно.м .
до Сатурна, исте

1980.

1

године Земља

пролази кроз раван Сатурвових прстеиова, што омогућује да Бред Смит (Brad
Smith), Стивен Ларсон (Stephen Larson) и Р . Волтер (R. Walter) открију Телесто,
Д. Паску (D. Pascu), П . Зајделман (Р. Seidelman), В. Браун (W. Braun) иД. Кири

Мисија .,Kacuнu-Xajzeнc"
Поне~ео nарче
Мјесеца, noнe~eu .метеор, noнe~eu эву~е нејасан

магнетво поље . На основу анализе прикупљених података Голдрајх (Goldreich) и
Тримеји (Тremain) објављују хипотезу да два сателита "овчара" или "пастира"
(shepherd) на блиским орбитама, могу да утичу на ствараље уског nрстена око

Нешто пре него што је Војау.ер

126 000

предвиђене месеце "пастире". Откривени су сателити Прометеј, Пандора и Атлас,
као и чудовишни ударни кратер на Мимасу . Радио-сигнали који nродиру кроз

На туђu.м nланетама нuс.мо cтuzлu да nлаче.мо.
Тамо је стизала само наша душа .

5.

км од Титана и

прстевова и других појава, као што су таласасте структуре у љима и раније

З. Мало "BeJIИI<o путоваље"

Слика

490

приликом мери брзину ветрова у атмосфери од

површиве у базични програм а такође да размотри и питаље Сатурновог орби
тера. Конгрес САД одобрава 1989. буџет за овај nрограм, а ЕСА даје мисији
име Kacuнu а модулу Хајzенс . Оnасност се надвила 1995, када се Конгресу САд
nредлаже да обустави буџетска средства за ову мисију. После протеста научне
јавности широм света, одлука је повучена 18. јула.
Занимљиво је да 1996. године, пре него што је 15. октобра 1997. полетео
Kacuнu, астрономи успевају да помоћу Хабловог сателитског телескопа продру
кроз густе Титанове облаке и угледају љегову површину.
Kacuнu-Xajzeнc је свакако један од најкомnликованијих и најизазовнијих кос
мичких Подухвата које су оствариле НАСА и ЕСА . Да би се достигао цИљ,
потребна је изузетно nрецизна "партија билијара" у којој космички брод, на nуту
дугом 3,5 милијарде километара лети поред више nланета које га гравитационо
убрзавају и усмеравају ка одредишту . Тако Kacuнu пролеће поред Венере 26.
априла 1998. и оnет 24. јуна 1999, а затим nоред Земље 18.
августа 1999.
Јупитер га додатно убрзава 30 . децембра 2000, када га истражује истовремено
са космичким бродом Галuлео .
Ова историјска космичка мисија је, у nравом смислу те речи, nодвиг планете
Земље. У љеговом nрипремаљу учествовала је 18 земаља а од када је подухват
започео у љему активно учествују научници 17 земаља. Поред тога, 22 . августа
1997, на васионски брод Kacuнu постављен је ДВД диск на коме су 616 400 пот
писа људи из 81 земље. Прикуnљаље, сортираље, бројаље и скенираље извели су
добровољци из Планетарног друштва. У потписиваљу су учествовапи појединци,
породице и целе школе . Ту су прикључени и nотnиси Жана Доминика Касинија
и Кристијана Хајгенса узети са љихових nисама из 17. века.
Kacuнu улази 18. маја 2004 . у гравитационо поље Сатурна . На листи чу десних
светова, које треба да nосети, Фебе је на челу и то из два разлога. Његова површ

ина је изузетно тамна, рефлектује само

6%

светлости коју nрима од Сунца . Осим

тога обилази око Сатурна у супротном смеру од свих осталих сателита при чему
му ни nериоди обртаља око своје осе и обилажеља око планете нису уједначени

(синхронизовани), па Сатурну не nоказује увек исту страну као Месец Земљи и
скоро сви остали сателити у Сунчевом систему. Стога астрономи nретпостављају
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Слика лево . Фебе са Касинија. Сни.мљено 11 . јуна са pacтoja'ltJa од 13

777
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!СМ .

Слика десно . Фебе са Касинија.

Прстенови и још nрстенова. Касини је от~ерио nocтoja'ltJe нових слабих nрстенова

у не~еu.м од npa.m:uнa у Сатурново.м "у~ерасу" . То су .моzућ.и инди~еатори nocтoja'll>a
нових још неот~еривених .месеца -"nастира"

У царству "Господара прстеиова"
У3 nродорне сигнале
е~еран nре~ери nланету

рађа се драма и3 дубине свемира.
Мирослав Лилек .

Сви светски медији су објавили да је Касини стигао на Сатурн када су се 1.
јула 2004 . упалили мотори за улазак у орбиту око планете . Они су успорили кос
мички брод и омогућили да га гравитационо поље гасовитог џина зароби . Тиме
је започело четворогодишље обилажаље око планете и научио истраживаље Сат
урна, љегових прстенова, сателита и магнетосфере. Планирано је да космички
брод обиђе 74 пута око планете, при чему ће се за гравитационо убрзаваље иско
ристити 45 блиских сусрета са највећим месецом Титаном .

Откриће два нова Сатурнова месеца објављено је

16.

августа

2004.

Са "очи

ма" које су јасније и оштрије него ико икада раније посматрале Сатурн, Касини
је открио два до сада најмаља сателита планете са прстеновима . Полупречник

месеца, који је добио провизорно име
се на растојаљу од
Слика лево .

да је то уствари објекат из Којперовог појаса иза Нептунове орбите, који је долу
тао до "господара прстенова" и остао .у ~еговом заробљеништву. Фебе не . личи ни
на један објекат Сунчевог система КОЈИ Је био подвргнут детаљном астрономском
истраживаљу. Он је меша~ина леда, стеља и ~едиљеља угљеника, слично Плутону
и Нептуновом месецу Тритону. Сматра се да Је то нека врста "космичке временске
капсуле", објекат сличан првобитним "градивним блоковима" из доб~ .ствараља

планета Сунчеве "породице". Открио га је Ви љем Хенри Пикеринг {Wtlliam Henry
Pickering) 1898. године а пречник му је 220 ~· Војауер 2 га је 198~. "посматрао"
са више од два милиона километара. Касинизева камера снимила Је, пак, детаље

величине десетак метара, када му се космички брод приближио на

2004.

2000

км

11.

нете а полупречник му је

(Sebastien Charnoz)

2

S/2004 S1, а касније назван Метона и креће
1,5 км, слично београдском "кругу.
(S/2004 S2) удаљен је 211 000 км од центра пла

км, износи свега

двојке". Други сателит Палена

Фебе са Касинија.

Слика десно. Фебе са Касинија. С~u.мљено 11. јуна 2004. са pacтoja'ltJa од 3202 !СМ.

јуна

194 000

км. Нове месеце први је запазио Себастијан Шарноз

са Париског универзитета.

Изјавио је да је "откриће ових

једва видљивих сателита било узбуђујуће искуство, посебно осећање да сте први
који види ново тело нашег Сунчевог система". Рекао је и да је недељама такве
објекте тражио на послу у Паризу а открио их је користећи лаптоп на одмору
што показује да треба више да се одмара .
Већ 9. септембра 2004. објављено је откриће два нова објекта која се крећу

око гасовитог џина. Сателит S/2004 SЗ открио је Карл Муреј (Carl Murray) са
колеџа Краљице Марије (Queen Mary) Лондонског универзитета на сл~ци снимље
ној још 21 . јуна. Недавно је добио име Полидеуцес а пречник му Је 2-2,5 км .
Креће се на растојаљу од 141 400 км око 1000 км удаљен од центра F прстена и
око 300 км унутар Пандорине орбите. · Овај објекат је пример такозваног Трајан
ског сателита, спрегнутог са већим месецом у своме кретаљу око планете . Месеци
- Тројанци могу се наћи у близини "Лагранжеве тачке" - тачке у којој су гравита
ционе силе планете и другог већег сателита изједначене. У случају Полидеуцеса,
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већи месец је диона. Овај "лутајући Тројанац" моЖе да се приближи Диони до

степени а онда да се удаљава до 92 степена, а треба му две rодине за потпуно
nутоваље око Лагранжеве тачке . Ово је највеће до сада nознато "скитаље" код
било ког Тројанског месеца.
Џозеф Шпитал (Joseph Spitale) из Болдера у Колораду открио је необични
објекат чија nутаља сече F nрстен што га чини јединственим . Објекат који је
nривремено назван S/2004 S4, а још чека на nотврду "статуса" Сатурновог месеца,
сличне је величине као и nретходни и креће· се на растојаљу од око 140 000 км .
Поред љега, још два запажена кандидата чекају да их астрономи уврсте у свиту
"господара nрстенова" .
Међу нова занимљива открића спада и тачније одређиваље масе Атласа и
Пана, на основу линеарних таласа густине које они изазивају у Сатурновим nр
стеновима. Резултати указују да су ови месеци веома порозни, као да се састоје

39

од смеше пиљевине и nаперја .

Слика лево . Велшса '/Салдера на Јаnету.
Слика десно. Тuтан са Kacuнuja, снu.мљено 26. o'ICmOбpa 2004. npuлu'/Co.м npвoz
блuс'/Соz nролета nоред највећеz Сатурновоz .месеца. Светлuја област на десној
странu у е'/Сваторuјалној областu, названа је Ксанаду област Слu'/Са је .мозаu'/С
снu.ма'/Са добuјенuх са растоја111а од 650 000 '/СМ до 300 000 '/С.М .

Слика лево . Касuнuјев снu.ма'/С Сатурнове атмосфере начu111ен 5. фебруара
са растојаља од 3,4 .мuлuона '/Сuло.метара .
.
Слика .десно . Тетuс снu.мљен 28. о'/Стобра 2004. са растојаља од 256 000 '/СМ .

2005.

Слика лево.
Тuтан удаљен од 100 000 '/СМ до 140 000 '/СМ од Kacuнuja . Слшса
је добuјена .ма111е од два сата npe највећеz nрuблuжава111а, а uсеча'/С nредставља
.место Хајzенсовоz сnушта111а. На јужно.м nолу вuдu се обла'/С .метана (дољu део
СЛU'/Се) .
Слика десно . Слu'/Са Тuтана са Kacuнuja от1Срuва еzзотuчну nовршuну nре1Срuвену
разнолu'/Сu.м .матерuјалu.ма u облuцu.ма.

--Слика лево. Прометеј снu.мљен 29. о'/Стобра
Слика десно. Јаnет са Kacuнuja. Снu.мљено

2004. са даљuне од 782 000
31. децембра 2004.

'/СМ.

Два дана nосле блиског сусрета са Титаном Kacuнu шаље 28. октобра 2004,
са растојаља од 256 000 км досада најбоље снимке леденог Сатурновог сателита
Тетис, а 29. октобра, пошто је завршио nрви обилазак око Сатурна, са рас
тојаља од 782 000 км, прекрасну фотографију F nрстена са љеговим кромnирас
тим месецом- "пастиром" Прометејем . На слици је F nрстен раздвојен на четири

228 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВАСИОНА LII 2004, 5

ВАСИОНА LII 2004, 5•---------------~-- 229

тр~к~, а сателит је повезан са љим танким појасом материјала . Научницима још
ниЈе Јасно да ли он гравитационо "исисава" материју из прстена или се ова веза

творевина која настаје урушаваљем терена услед постојаља велике шупљине у
унутрашљости. На Земљи су познате калдере у вулканским пределима, например,

на острву Санторин у Грчкој, где се после велике ерупције вулкана око 1500.

остварује на неки други начин .

године пре наше ере, која је уништила Минојску цивилизацију, у унутрашљости

створила огромна шупљина у коју је централни део острва пропао, при чему је
ивица настале калдере око
од читавих

15

700 м висока . На Јапету, ова оштра ивица је висине

км.

1

Слика ~ево.

Слшса добијена са растоја111а од

344 000

!СМ, nо~еаэује детаље на Ти

тановоз nовршини.

Слика десио . Област на Титану снu.мљена 2. јула 2004. са растоја111а од 339 000
!СМ . Виде се nромене у сјају nовршине и светли облаци блиэу ју-жноz nола. Пречни~е
области сR е mлих обла~еа .i e 450 !С.М

Слика лево.

Сјајни линuјс~еи облици на овој слици nовршине Титана у'/Саэују да

је то водени лед и:Юачен на nовршину. Мали тамни '/Санали су вероватно извори
течноz .м·етана .

Слика десно. Ноћна страна Титана снu.мљена за време трећеz блис'/Соz сусрета
15. фебруара 2005. Снu.ма'IС nри1Саэује атмосферу Сатурноеоz .месеца, 1Соју Сунце

осветљава отnозади. Слој из.мамице иmад северне nоларне об.tiасти u.ма необичну
стру1Стуру, 1Соју астроно.ми за сада не .моzу да објасне .

......
Mana· Титана

у Мер~еаторовој nроје~ецији добијена на основу nос.матра111а са Хабло
воz телес~еоnа у о~етобру 1994. Гор111о.м стрелицо.м је оmачено .место на ~еоје ће се
сnустити Хајzенс а до111о.м обли~е "~еонтиненталноz " тиnа, вели-чине Аустралије.

На растојаљу од 123 400 км, пролеће Касини 3.

1'1. ·

IJ

1.,./.

јануара 2005, поред та

јанственог Јапета. Са полупречником од 730 км то је по величини трећи Сатурнов
месец . Касини који га је открио 1672. уочио је да му је једна страна- "водећа"
хемисфера светла као свежи снег, а друга тамна, како би ми рекли, као управо
асфалтирана улица.

Посебну пажљу на фgтографијама привлачи дугачак џиновски гребен, који
лежи готово тачно на екватору, пресеца целу тамну полу лопту и достиже висину

од 20 км и дужину од 1 300 км. Ниједан други месец у Суичевом систему . нема
т~ву геолошку творевину . На појединим местима гребен се претвара у планине
коЈе су по висини такмаци Олимпа на Марсу а скоро три пута су више од Монт
Евереста, што је. изненађујуће за тело које је пет пута маље од Марса .
Доминантна је на снимцима и тамна област посута бројним кратерима названа
Касивијева област (Cassini Regio), која прекрива готово читаву једну полулопту
сателита . Тамне наслаге, чија је :рефлексивност око 4%, ту прекривају готово све,
нарочито близу екватора. У ЉОЈ се налази необично велика ~еалдера, геолошка

-·

Слика лево . Енцелад са

179 700 !СМ, 1б. фебруара 2005.

Слика десно . Мозаи'/С од четирu снu.м'/Са Енцелада добијених 17. фебруара 2005, са
растоја111а од

17 434 !СМ до 2б 140 !СМ.
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Следећи сусрет

Kacuxuja

и Јапета догодиће се септембра

2007.

http:/ /saturn.jpl.nasa.gov
http:/ fsoc .jpl.nasa.gov
http:/ /www.jpl.nasa.gov /scalemodels
http:/ /sci.esa.int/huygens
http:/ fwww.nasa.gov /cassini
http:/ /ciclops.org

Тада ће ре~

золуција добијених слика бити сто пута боља него оних које се сада анализирају.

·

Трећи блиски сусрет са Титаном догодио се

15.

фебруара, а већ

17, Kacuxu

се приближава на 2900 км Евцеладу шаљући прекрасне снимке чија је резолуција
десет пута боља од Војау.еровuх. Четврти још ближи сусрет био је 9. марта .

(Примљено: марта

2005)
LORD OF RINGS AND ITS WORLDS
The history and results of Cassini-Huygens missioii to Saturn andTitan are reviewed.
УдК

524.33

ИСТР АЖИВАЊА ПЕРИОдА И ОДРЕЋИВАЊЕ ТИПА ПРОМЕ
НЉИВОСТИ НОВООТКРИВЕНИХ ПРОМЕНЉИВИХ ЗВЕЗдА

AL Ari, FM Leo, LL Aqr, V1125 Tau, Vl366 Ori
Але"сахдр П. Солоховuч, Иван С. Брјухахов, Андреј С. Се.мехјута
Аматерска група за посматраље променљивих звезда
"Бетелгез", Републички центар за техничку креативност ученика,
220023, Беларус, Минск, ул . Макаионак, 12. E-mail: betelgeize.astro@mail.ru
Историја истраживаља

Слика лево . Детаљ nовршuхе Ехцелада, схu.мљех

од

21 208 !С.М.
"oju сведоче

17.

фебруара

2005,

са растоја16а

фебруара

2005,

са растоја16а

Анализа серија фотоелектричних мереља са "HIPPARCOS"-a, омогућила је
Роџеру В . Синоту (Roger W. Sinnott) да објави у електронској верзији часописа
Sky and Telescope да су нове променљиве звезде AL Ari, FM Leo, LL Aqr, Vll25 Tau,
V1366 Ori, променљиве ЕА типа {Sinnott, 2000аЬ) . Исту претпоставку је изнео
и Сергеј Е. Гурјанов у часопису "Stargazer" (Gur'yanov, 2000) . У току мереља
сјаја звезда AL Ari, FM Leo, LL Aqr, V1125 Tau, V1366 Ori користећи негативе
са опсерваторије у Одеси, аутори су користили идентификационе карте и звезде
поређеља из часописа "Sky and Telescope" и "Stargazer". Визуелна посматраља
звезда AL Ari и Vll25 Tau у 2002 -2003, контролисао је Андреј С . Семенјута .

Област ха схu.м"у је 70 х 84 !С.М. Вuде се ражолu"u те"тохс"u облuцu
о "дuха.мuч"ој zеолош"ој ucтopuju" Ехцелада. У zор16е.м делу је ре
латuвхо свеж сuсте.м ny"oтuxa са nojeдuxu.м фра"тура.ма шuрu.м од "uло.метра.
Охе се"у сuсте.м cтapujux фра"тура "оје се npocтupy nрема доле. Hajэazoxeтxuju

је хuэ .малuх црхuх neza 125 до 750 .метара у npeчxu"Y·
Слика десно . Детаљ nовршuхе Ехцелада, снu.мљен

од 10 750 !С.М . Област ха схu.м"у је шuро"а
хuэ .малuх удархuх "Ратера.
·

60

17.

Резултати истраживаља

!С.М. Buдu се вuше врста дефор.мацuја

u

Мада се најспектакуларнији део мисије- спуштање Xajzexca на Титан завршио
овај подухват је још далеко од краја. Kacuxujeвux 12 инструмената слаће и даље
драгоцене научне податке на Земљу. Они ће проучавати, осим екваторијалних, и
поларне области планете. Поред блиских сусрета са Фебеом, Јапетом, Енцеладом
и Титаном, поред кога ће космички брод пролетети још четрдесета и два пута, он
ће проћи и поред Дионе, Рее и Хипериона а приближиће се на растојаље маље
од 100 000 км још око 25 пута различитим другим сателитима .
Седам изабраних светова Титан, Енцелад, Фебе, Хиперион, Диону, Реу и Јапет
упознаћемо како то нико до сада није имао прилике, као и "господара прстенова"
и љегову сјајну свиту од 35 пратиоца, која се стално увећава. Званични крај
мисије Kacuxu је 1. јула 2008. када се предвиђа да ће овај најзначајнији и најин
тернационалнији космички подухват човечанства у новом миленијуму престати
да сакупља и шаље на завичајну планету драгоцене податке о Сатурну и леденим
световима који га окружују.

тографске плоче, као и

.....

49 мереља сјаја AL Ari на основу података "HIPPARCOS"a. · Одређено је да је амплитуда флуктуација сјаја звезде FM Leo између 9,4m и
10,1 m у видљивој области спектра .

У резултату истраживаља периода , И . Брјуханов је користећи Лафлер- Кин
манову методу установио да је звезда AL Ari променљива ЕА типа са следећим
елементима промене сјаја :

Х . Ј.Д мин

= 2448163,549 + 3,7474335хЕ,

где су Х.Ј . д - хелиоцентрични јулијански дани а Е фаза помрачеља, при чему
је трајаље помрачеља D = 0,04 Р (период) или 3,6 сати (према подацима са

"HIPPARCOS"-a

трајаље помрачења је

3,36

сати) за примарни минимум .

На

помиљемо да се овде ради о делимичН'Ом помрачењу.

v

AL Ari
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AL· Ari

У истраживаљу су коришћене процене Александра П. Солоновича оком, за
звезду AL Ari (HIPP 12657, F8) и метода Нејланд- Блажко примељена на 233 фо
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Дијаzра.м nро.мехе сјаја AL Ari. Enoxe .мuхu.му.ма су 2446679,579
2448163,549 Х. Ј.Д, а радu се о д~u.мuчно.м nо.мраче16у.
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FMLeo
.

V1125 Tau

У истраживаљу су коришћене процене Александра П. Солоновича оком, за
звезду FM Leo (HIPP 54766, F8) и метода Нејланд - Блажко примељена на 322 фо

тографске плоче, као и 49 мереља сјаја FM Leo на основу података "HIPPARCOS"-

a. Одређено је да је амплитуда флуктуација сјаја звезде FM Leo између 8,55m и
9,1 m у видљивој области спектра.

У резултату истраживаља периода, И . Брјуханов је користећи Лафлер- Кин
манову методу установио да је звезда FM Leo променљива ЕА типа са следећим
Х . Ј.д мин

= 2448202,975 + 3,3643328хЕ,

-с;:!"

У резултату истраживаља периода, И . Брјуханов је користећи Лафлер-Кинма

FM Lco

;

D

..

8.8

;

= 0,02 Р или

приближно

3

часа за примарни минимум.

v ~~~~-----------------------------.
У111:1 Tau
8 . St1a!SO
\·.·
:А',-: .. , ...,. r··~·· . .Ј\, :·
.......
............ :t', ..... , ...t
i'o~ ~ ·~· ....... ~~ :~ ,:r. -~ ~ ·~•..•.
. . . r--.,. · '.:- ::' __ .· ·. -. . . .п· ...,..

З.З64ЗЗЗ

~ -:·~·.-:-- ..'-~"' ,~.:.: :-,.,..,_ ... .,

променљива ЕА типа са следећим

= 2445699,335 + 8,5912498хЕ,

Х.Ј.д . мин
где је

....·....

.. . . .

.•.):~: ~•.;;, :~.. :..~~;!.;.:.:.:-,..•:~: ~~1..;;,

8.6

V1125 Tau

елементима промене сјаја:

где је D = 0,056 Р или 4,5 сати за примарни минимум . Резултати показују да је
ово класична променљива звезда Алголовог типа .

v

.

нову методу установио да је звезда

елементима промене сјаја:

8 .4

У истраживаљу су коришћене процене Ивана С . Брјуханова оком, за звезду

V1125 Tau (HIPP 17024, GO) и метода Нејланд-Блажко примељена на 219 фо
тографске плоче, као и 83 мереља сјаја V112.5 Таu на основу података "ffiPPARCOS" -a . Одређено је да је амплитуда флуктуација сјаја звезде· V1125 Таu између
8,7m и 9,6m у видљивој области спектра .

..

~ ~;'f·:7'··-~

··\·.·.. .... .
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9.0
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1 .0

-o.s

Слика

2. Дuјаzра.м. nромене сјаја 3Ве3де FM Leo . Eno:ce мuнuмума су 2447264,318 u
2448202,975 Х.Ј.Д
LL Aqr
У истраживаљу су коришћене процене Ивана С . Брјуханова оком, за звезду LL
Aqr (HIPP 111454, GO) и метода Нејланд-Блажко примељена на 354 фотографске
плоче, као и 67 мереља сјаја LL Aqr на основу података "HIPPARCOS"-a. О~е
ђено је да је амплитуда флуктуација сјаја звезде LL Aqr између 9,3m и 10,0
у
видљивој области спектра .

У резултату истраживаља периода, И . Брјуханов је користећи Лафлер-Кинма
нову методу установио да је звезда LL Aqr променљива ЕА типа са следећим
елементима промене сјаја :

Х.Ј.д мин

Ј: де је

= 0,01

D

Слика

4.

Дuјаzра.м. nромене сјаја 3Ве3де

9.$

•

.·

• •

2445699,335

у истраживаљу су КО_{ЈИШћене процене Ивана с . Брјуханова оком, за звезду

У резултату истраживаља периода, И. Брјуханов је користећи Лафлер-Кинма

Х . Ј . Д . мин
где је

D = 0,06

V1366 Ori

променљива ЕА типа са следећим

= 2444986,278 + 15,7298348хЕ,

Р или приближно

часа, а приближно

23

Р за примарни мини

0,03

мум.

Уг----------------~
т1366

.

,..~.~~~· ~-t:":~~!~r:r.•.q:·.~~~·
• •

мuнu.мума су

V1366 Ori (HIPP 24552, АО) и метода Нејланд-Блажко примељена на 133 фотограф
ске плоче , као и 82 мереља сјаја V1366 Ori на основу података "HIPPARCOS"-a.
Одређено је да је амплитуда флуктуација сјаја звезде V1366 Ori између 9,9m и
11,5m у видљивој области сnектра , а промене сјаја запажене изван помрачеља су
унутар 9,9m - 10,8m.
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Eno:ce

V1366 Ori

= 0,05 Р или приближно 25 дана за примарни минимум, као и маље од р

LL Aqr

Таu.

елементима промене сјаја:

Р или приближно 5 дана за секундарни минимум. Аутори претпостављаЈу
да је главно помрачеље делимично, али то треба потврдити.

о.о

V1125

u 2448336,806 Х. Ј.Д. Можда nocmoju се!С1Јндарнu мuнu.мум 3а фа3У 0.2.

нову методу установио да је звезда

= 2439359,462 + 494,597хЕ,
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Слика З . Дuјаzра.м. nромене сјаја 3Ве3де LL Aqr. Eno:ce мuнu.мума су 2439359,462
2448762,573 Х.Ј.Д. Aymopu nретnостављају да је zлавно nомраче111е делu.мuчно.
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Слика

5.

о. о

Дuјаzра.м. nромене сјаја 3Ве3де

0.5

V1366 Ori. Eno:ce

~.о

мuнu.мума су

2444907,501

u 2444980,278 Х.Ј.Д, nрu.мећене су nромене сјаја од 9,!!" до 10,вm u3ван nомраче111а.
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Промене сјаја звезда

AL Ari, FM Leo, LL Aqr, V1125 Tau i V1366 Ori,

!

покушати да их уопmтимо.

У 1988, од 8. до 15. августа, Јуриј Горјачко, Константин Морозов, Михаел
Трул, и Рончик Алексеј, посматрачи удружеља "Квазар", почели су сезонска
посматраља метеорског роја Персеиди. У том периоду з~пазили су 726 метеора

Gur'yanov, S. Е.: 2000, "New HIPPARCOS eclipse variaЬ!es", Stargazer, April
Lafler, Ј . , Kinman, Т . D.: 1965, Astrophys. Ј. Suppl., 11, 216.
Sinnott, R. W .: 2000а, "Mining Hipparcos's Buried Ћeasure" •
Sinnott, R. W. : 2000Ь , "А Ћeasure-Ћove of VariaЬle Stars"••
(Примљено : октобра

од којих су 473 били Персеиди . Већина метеора била Је запажена 10/11. ав
густа, 12. и 14. августа. Максимум је био 11/12. и 12/13. августа при чему су
посматрачи запазили 155 Персеида од 203 метеора односно 95 Персеида од 115
метеора. Те године посматрачи нису одређивали радијант метеорског пљуска. У
1989, Јуриј Горјачко, Константин Морозов, Михаел Трул и Владимир Козловски

2004}

Превео: Милан С . Димитријевић

SEARCHES OF ТНЕ PERIODS AND VARIABILITY ТУРЕ
DEFINITION OF NEW VARIABLE STARS AL Ari, FM Leo, LL Aqr,
V1125 Tau, V1366 Ori
Measurements ofvariaЬility parameters ofstars AL Ari, FM Leo, LL Aqr, V1125 Tau,
V1366 Ori which variaЬility was estaЬiished in "HIPPARCOS" experiment are carried out
using negatives of the Odessa observatory. The authors of ·article carry all these stars to
variaЬle of ЕА type.

су посматрали метеорски пљусак Персеида од 8. до 14. августа . У томе пе
риоду запазили су 366 метеора, од чега 264 Персеида . Већина метеора (дневна

просечна релативна активност} запажена је 11/12, 12/13. и 13/14. августа. На
јвећи број пао је

11/12. и 12/13, када су посматрачи запазили 77 Персеида од
103 метеора, односно 62 Персеида од 69. метеора. Те године посматрачи такође
нису одређивали радијант метеорског роЈа.
..
У 1990, Јуриј Горјачко, Константин Морозов, Михаел ~рул, Владимир Коз
ловски и Виктор Староверов су посматрали метеорски роЈ Персеида од. 12. до
15. августа . У томе периоду запазили су 559 метеора, од чега 316 Персеида .
Те године изведено је и фотографско праћеље метеора и одређене су координате

523 .638

. ПОСМАТРАЉА

МЕТЕОРСКОГ РОЈА ПЕРСЕИдА

радијанта за 12/13. август : а = з"о2m ' о =+57, 2° .
У 1991 Јуриј Горјачко, Константин Морозов, Михаел Трул, Владимир Коз
ловски и Виктор Староверов су посматрали метеорски рој Персеида од 10. до 15.
августа . У томе периоду запазили су 795 метеора, од чега 671 из роја Персеида .
Највећи број метеора - 406, посматрали су у ноћи 12/13. августа . Фотограф
ским патролираљем , одређене су координате радијанта метеорског рој а_ за 12/13.
август : а = з"о2m Ј 0 =+56; 6° •
. .
. .
.
у августу 1992. посматрачи удружеља "Квазар" . нИсу вршили посматраља
Персеида због великих пожара и дима у атмосфери . . ·.
У 1993, Јуриј Горјачко, Константин Морозов, Михаел. Трул, Виктор Ста

1988-2003.

Јуриј Горјач"tСо, Константин Морозов, Иван Cepzej, Иван Врјуханов,
Захар Л anuтc~eu, Але~есеј Гаuн
Астрономска група "Бетелгез", Минск
.

.

Још 1925. су објављени подаци који сведоче о поштоваља. ,цостојној старости
метеорског роја Персеиди .

Његова историја успева да се следи током више од

последљих 1200 година. Јасно је да годишље "падаље звезда" није могло да ос
тане непримећено и чак му ни црква није ускратила дужну пажљу . Метеорски
пљусак Персеида назван је "Сузе светог Лоренца", пошто се 10. августа слави
дан овога светитеља . Што је више "ватрених суза" падало, ревносније су се
верници молили.
Чиљеница да је метеорски пљусак посматран редовно више
од хиљаду година, указује на равномерну расподелу метеора дуж орбите роја .
Сваки пут када Земља пресече љегову орбиту посматрају се сјајни метеори. Ме

роверов, Јуриј Белецки и Михаел Самоилов су. посматрали метеорски пљусак

-

теорски пљусак Персеида води порекло од комете Свифт-Татл (Swift-Тuttle). Пе
риод љеног обиласка око Сунца је приближно 120 година. Када се комета појавила
1862. била је изузетно слаба, а 1982. када се очекивао љен повратак Сунцу, није
нађена. Визуална посматраља метеора голим оком су најстарији и најјефтинији
начин посматраља и оставила су дубок траг у историји метеорске астрономије .
Њихова доступност и једноставност имали су значајну улогу у сакупљаљу великог
броја посматрачких података. На основу ових података истражени су метеорски
пљускови, одређене орбите многих метеора и установљене везе метеорских ројева
и комета. Визуелни метод је и данас задржао научну вредност али са развојем
прецизнијих инструменталних метода данас се у основи примељује само у аматер
ској астрономији.
Наш чланак је заснован на посматраљима која је изводила више од

50

31 . јула до 15. августа. У томе · периоду запазили су 1092 метеора,
827 из роја Персеида . Највеђи број метеора ~ 617, посматрали су у
ноћи 12/13. августа . То је била година ·велике активности Персеида! Координате
радијанта за 31 . 07/01. 08 одређене су визуелним патролираљем: а = 2"32m,
о =+49, 2°, а такође и фотографски за ноћ 12/13. (а= 2"59m, о =+57, 5°) и 14/15.
августа (а= 3"05m, о =+58, 1°} .
.
.
У 1994, Јуриј Горјачко, Михаел Трул, ЈуриЈ Белецки, Вадим Радевич, Вик

метеорског рој а за 31. 07/01. 08 одређене су визуелним патролирањем: а= 2"32m,
о =+49, 2°, а такође и фотографски за ноћ 12/13. (а= 2"59m, о =+57,5°} и .14/15.
августа (а= 3"o5"m Ј 0 =+58, 1°} .
. Нажалост, посматраља Персеида 1995. која је извео Јуриј Горјачко још нису
обрађена и доступна, тако да нема резултата за ову годину.
.
.

ос

11 променљивих посматраних помоћу HIPPARCOS-a које треба посмат
рати . http:/ /skyandtelescope.com/observing/objectsfvariaЬiestarsfarticle-291-1.asp.
•• ту је 11 променљивих посматраних помоћу HIPPARCOS-a које треба посмат
рати . http:/ /skyandtelescope.comfobservingfobjects/variaЬiestarsfarticle-292-1.asp.

Персеида од

од чега

тор Аскирко , Иван Брјуханов и Владимир Козловски су визуелно и. фотографски
посматрали метеорски рој Персеида од 10. до 14. августа . У томе пер)iоду за
пазили су 678 метеора, од чега 493 из роја Персеида . Највећи број мете~ра 287 (210 Персеида}, посматрали су у ноћи 11/12. августа . Координате радиЈанта

оба и у љему износимо резултате посматраља метеорског роја Персеида која су
ту је

l

добијена од различитих посматра~а из БелорусиЈе и РусиЈе У. извеш
тајима координатора Међународне организациЈе за м~теоре, ~вана МихаЈловича
Сергеја, као и наша посматраља и истраживаља радиЈанта роЈа Персеида у 2000
-2003, вршена у Маријиној Горки. Ово су прилично разнородни подаци али ћемо

1996- 1999,

ЛИТЕРАТУРА:

•

1

обавили чланови удружеља "Квазар" у 1988- 1994, појединач~а посма~раља Pl?ja

дате су

на Сл . 1-5. Да би се потврдили нађени периоди и тип променљивости потребна
су дуготрајна и прецизна фотометријска мереља сјаја истраживаних звезда .

УДК
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Сада ћемо навести резултате обраде посматраља метеорског Р'!Ја Персеида

1

добијене од нашег координатора за посматраља ме~ора Ивана МихаЈловича Сер
геј а. У нашим изводима из љегових радова (СергеЈ 1997аб, 1998, 1999} посебно
смо истакли податке о радијантима.

" ... Сумирајући резултате може~о изјавити да су Персеиди-96 би.ли веома активни ... У току 16 ноћи нашим заЈедничким напором регистровано Је 1006 мете-

ора од којих смо око 54% кла~ификовали као Персеиде. Укупно .време посматра,љ,:"
било је 62 часа. У табели КОЈа следи дате су координате радиЈаната Персеида.

.

- -r.
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Табела 1. Коордuнаmе радuјанаmа Персеuда за
nречнu!С обласmu uз ЈСоје долазе.

1996.

Датум

р

параметрима . У области Витебска (насеље Лужесно) 15 особа је посматрало
метеорску активност. То су били Тимоти Авилин, Александар Солонович, Вик
торија Малашевич, Константин Циркун, Александер Малаховски, Иван Шлик
(Минск), Олга Хоманеева, Владимир Поборцев (Маријииа Горка), Светлана Гав
риmина, Виталиј Воронов, Викторија Шевељева, Леонид · Серебрељиков, Јека
терина Наmивко, Анастазија Мемелова и Татјана Лебедева (Витебск) . Укупно

о

199б, август, З/4

·

1'

д

(2000)

2" З5m
2" 40m

+ 55,7°

7/8

2" 45m

+ 5б,5°

199б, август,

7/8

2" 55m

+ 51,0°

199б, август,

8/9

2" 48m

+

5б,0°

зо

199б, август,

9/10

2" 28m

+

5б,0°

зо

199б, август,

10/11

2" 45m

+

5б,2°

80

199б, август,

10/11

2" 55m

+ 5б,5°

199б, август,

11/12

2" 58m

+ 58,0°

199б, август,

11/12

з" 20m

+ 45,5°

199б, август, б/7

199б, август,

l'
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+ 5б,О

0

zодuну.

Са Р је означен

Напомена
'С\!"

бо

1З

време посматраља било је ЗЗ,5 часова.

0

10°

близу

11 Per

1996,

август,

11/12
11/12

2" 28m
2" 10m

(приближно бЗ
Табела

807

метеора, од којих су

512

Персеиди

.

Коордuнаmе радuјанаmа Персеuда за

Датум

стационарниметеор

примарни радијант

близу х

Per,

+ 40,0°

70

секундарни радијант

+ 58,5°

40

близу х

-

& h Pet,

секундарни радијант

11/12

2" 55m

+ 41,5°

20

близу {Ј

199б, август, 12/1З

2" зоm

+ 57,0°

20

секундарни радијаит

199б, август, 12/1З

2" 40m

+ 58,0°

199б, август, 12/1З

з" 50m

+ 50,0°

199б, август,

13/14

з" 12m

199б, август,

13/14

з" 20m

199б, август, 1б/17

з" ззm

199б, август, 1б/17

199б, август,

2.

%)".

1997.

zодuну.

Са Р је озна-чен

nре-чнu!С обласmu uз ~еоје долазе.

секундарни радијант

199б, август,

Витебска група посматрача ... запазила је

стационарни метеор

12°
50

Било је регистровано 10З8 метеора од

којих су б52 класификовани као Персеиди {приближио бЗ% од укупног броја) .

Per

приближни подаци В.
Невског

о

д

{2000)

1997, август, 2/З

2" 57m

+ 5б,0°

1997, август, б/7

2" 09m

+ 57,2°

9/10

з"

+ 50,1°

9/10

з" 4Зm

+

1997, август, 10/11

з"

07m

+ 55,0°

1997, август, 11/12

з"

12m

+

1997, август, 11/12

2h 28m

+ 55,5°

1997, август, 1З/14

з" 15m

+ 57,4°

1997,

август,

14/15

з" З2m

+. б0,0°

1997,

август,14/15

з" 42m

+ 55,1°

август, 15/1б

з" 22m

+ б0,4°

1997,
1997,

август,
август,

04m

5З,9°

Р

Напомена

7°

подаци И . Баљука

?

нема довољно података за
одређиваље пложаја
радијанта

?

подаци И. Баљука

5б,7°

стационарни метеор

5б,5°

80

примарни радијант

1997,

+ 63,0°

50

примарни радијант

+ 57,5°

40

примарни радијант

Нажалост, координате радијанта у време максимума активности нису биле
одређене. У ноћи 15/16. августа 1998, Игор Баљук је прецизно нацртао траг три
Персеида на копији мапе неба. " ... Био сам изненађен како се прецизно трагови

з" 15m

+ 53,5°

20

секундарни радијант

199б, август, 1б/17

з" 08m

+ 59,0°

20

секундарни радијант

199б, август,

18/19

з" 22m

+

б1,0°

20

199б, август,

19/20

з" 40m

+ б0,0°

зо

199б, август,

20/21

4" 02m

+ 5б,5°

10°

+

-

могуће је да је то
радијант Персеида

Иван Михајлович Сергеј је посматрао ко

ристећи диктафон за сакупљаље података о активности роја и љеговим физичким

основу података Игора Баљука могуће је претпоставити постојаље секундарних

радијаната у тачкама а= 2"5lm {42.7°), д =+5б.9° и а= з"2бm {51.б 0 ), д =+5З.1°.
"Општи закључак био ~е да су Персеиди 1998. смаљили активност у поређељу
са претходном годином! ... '
" ... Године 1999, метеорски пљусак Персеида посматрали су ниже наведени пос
матрачи (у загради је дато место и укупно ведро време посматраља): Баљук Игор
(Гомељ, 1 ч.), Авилин Тимоти (Минск, 5 ч . ), Хриmел Максим {област Молодечно,

18 ч.), група Сергеја дубровског, коју су чинили Кристина Карчевскаја, Василиј

Жуковски, Андреј Морозов и секретарица Ала (структура групе и место посма

Године 1997 " ... У посматраљима је учествовала б особа ... Заједничким на
пором током 1З ноћи регистровано је бб5 метеора од чега је 577 класификовано
као Персеиди (88 %) ... У табели која следи дате су координате радијаната Пер
сеида."
Године 1998. " ... У истраживаљу метеорског роја Персеида ... учествовала
је 18 посматрача.
Астроном аматер Сергеј Дубровски (Гомељ) водио је ис
траживачку активност. Игор Баљук (Гомељ) радио је у оквиру програма одре

ђиваља радијанта метеорског роја .

укрmтају у једној тачки {глав-ни радијант): а = з" Обm (4б.4°), д =+б2.8°. "На ·

траља променљиви,

17,9 ч . ), Иван Сергеј (област Молодечно, 14,9 ч . ) .. ."

У табели З дате су координате радијанта Персеида за цео период љихове ак
тивности 1999. године, уколико су посматрачки подаци били довољни за разма
трану ноћ .

-

Положај основног радијанта концентриmе се у области т, 11 Персеи, као и у
околини згуши.еља {х Персеи. Разлика у координатама изазвана је неизбежним
одступаљима код цртаља путаља метеорита на мапи неба. Занимљиво је да је
положај секундарног радијанта установљен б. августа 1999. на основу посмат
раља групе Сергеја Дубровског, када је други максимум релативне активности

рој а већ прохујао. Радијант у области Касиопеје је довољно далеко од примарног,
тако да се јавља питаље љегове класификације . Усредљене вредности координата

1

'

1
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три радијанта за овај датум дају вероватно основни радијант: а

Од б . до

= Зб.2°, б =+57.5°
12. 08. 99

(област {х Персеи). "Могу да предпоставим да између а и б Персеи
постоји секунда рни радијант Персеида ... "

Табела З. Коордuнате радuјаната Персеuда эа 1999. zодuну, дате эа епоху 1950,
npu чему је D - ~речнu~е областu uэ 1е0је су долаэuлu .мemeopu, r - тачност ~еоордuната радuјанта (~eoju је nрuблuжно оifређен zpaфuч~eu), N -број .метеора на
основу ~eojux је оiЈређен радuјанm
·

зо .

·:

04.
06.
06.
06.
07.
07.
10.

07.
08.
08 .
08.
08 .
08.
08.
08.

Qo

Посматрач(и)

Датум

99.
99.
99.
99.
99.
99.
99.
99.

10. 08. 99.

бо

Do '

ro

N

Напомена

+
+
+
+
+
+
+
+

57,5
57,5
56,0

15
25

2,5

з

примарни

42,5 +

И. Сергеј

З8,1

С. дубровски

З7,9

С. Дубровски

47,5

В . Жуковски

З4,2

В . Жуковски

26,8

С . Дубровски

З8,9

И . Баљук

42,2
42,5

група С.
Дубровског
група С .
дубровског

5
з

секунда рни

2
5З,З 1
55,0 0,5
52,0 2
З4,0 2

з

Касиопеиди?

з

секунда рни?

з

примарни

з

примарни

з

секунда рни

Per
Per
Per
Cas
Per
Per
Per
17 Per

5З,5

з

примарни

Per

з

скундарни?

9
5

примарни

And
Per
Per

з

бЗ,З

з

такође се види као широка трака са координатама центра а = 20", б =+ 70°.

-=""'

И на крају, у ноћи максимума пљуска .Персеида

+ 4З,О 2,5
41,0 + 59,9 4,0
42,0 + 55,0 9
2З,О

примарни

са нашом сарадљом са Међународном организацијом за метеоре (International Meса седиштем у Немачкој, сва визуелна посматраља ме

teoric Organization- IMO)

теора су координирана са љом и изведена према процедури коју је она усвојила .

2000.

Анализа резултата посматраља у
матраље базу података о

418

(само у Маријиној Горки).

IMO) је слабо уочљив. Видљива је такође област
из које долазе метеори са координатама а = 20", б =+67°.
У ноћи 18. августа 2000. епопеју посматраља роја Персеида је завршио Олег
Бељаков . Једанаест Бељаковљевих метеора _ даје 100% тачно радијант у близини
Поларне звезде са координатама а = 11 h, б =+85° .·
Посматраља 2001.

Метеорски пљусак могао се посматрати само у првој половини ноћи _због

јаког Месечевог сјаја. Анализа резултата посматраља у 2001. извршена )е уз
помоћ базе података о 179 метеора посматраних од 9. до 12. августа {само

-

сазвежђу Uефеј (пљусак Uефеида (?) са координатама а = 22", о =+65 ) и близу
.
Ако се комбинују резултати посматраља· од 9. и 10. ~вгуста сви претходни

2000.

години извршена је узимајући у раз

метеора посматраних од

Посматраља у периоду од

22.
22

јула до

до 2З .

18.

радијанти ове године показују се као истинити, али постОЈИ .и нови центар ради-

јације близу

Резултати посматраља 2/З.

августа показују само З .

координатама центра а = 21 h 20m, б =+З5° .

Persei.

-

{Ј

4.

августа .

Анализа резултата посматраља у 2002 . години, изведена је користећи ~азу
података за 260 метеора посматраних од 9. до 18. августа само .из .. МариЈине
Горке .

09/10.

августа

. ·

(25

·

ме':Геора) показ(!.ла су радијант пљуска

.
.
10/11 . августа (8З метеора) показала су највероватније нови
радијант пљуска Касиопеида (?) .са а = 2З", о =+55° . Персеиди нису били
примећени .
.
Посматраља од 09 до 12. августа (228 метеора) показала су класичан радиЈант
пљуска . Персеида са координатама а= 02~>2om, о =+60°, док се ·на основу посма
траља Ивана Cepreja добија један Други радијант са координатама: а = 02h06m,
о =+58, 5°. Нови субрадијант?
.
.
Иван Сергеј извештава такође о новом радијанту 17/18. августа у близини а
Cassiopeiae (24 метеора) : а= 0"48m, о =+56°. Нажалост, нисмо били у могућно
сти да потврдимо љегово откриће на основу наших података од 18. август11- (З2 ме

Трећег августа радијант са координатама

·

је примећен субрадијант Персеида са коор-

Посматраља

августа радијант са

Четвртог августа, поуздано се види радијант са координатама а = 2з~>зоm,

·

Персеида (?) са а = ОЗ"2Оm, о =+65° .

јула показују

Исти непознати радијант слабо

=+ 70°. То је активност показао метеорски рој Uефеида .

(највероватније случајни радиЈант).

У ноћи 12. августа квалитативно
. динатама а = 02" 40m, о =+55.
Посматраља 2002.

Посматраља у ноћи

августа

б =+З7° . је несигурно приметан. То је највероватније субрадијант

f3 Camelopardalis

Ноћ посматраља 11/12. августа показала је радијант Персеида са коорди
натама: а = 01~>5om, о =+55° са богатим рукавцем изворишта метеора све до (

Касиопеида.

Персеида .

теора из тачке на границ~ сазвежђа Came~opardalis и Cepheus близу а Cephei. То
·
·

је метеорски пљусак Uефеида показао СВОЈУ активност .

/3 Ursae Minoris .

У посматрачким _ноћима 25 - 28. јула, нађен је радијант са а = 2з~>55m,
=+60° . Он се највероватније јавља услед повећане активности метеорског рој а

= 1~>зоm,

са астрономске станице у насељу Мајаки у Одеској област~)- Деветог августа

је проучаван квалитативно радијант близак класичном радиЈанту Касиопеида са
координатама а= 2З"1оm о =+45°. Постоји такође област слабог долажеља ме

динатама а = ОЗ", о =+60°. Постоји и област из које долази слаби рој :етеора у

прилично слаб и највероватније лажан . Исте ноћи запажен је непознати ради
јант близу а Draconis. Али пошто ни овај радијант није потврђен у следећим
посматрачким ноћима 25- 28. јула, то је највероватније исто узгредни радијант.

а

августа радиЈант роЈа

роја Персеида (према подацима

слаби радијант Персеида са координатама центра а = 2Зh, б =+50°. Радијант је

се показује као стваран

12.

Касиопеида са координатама а== 01\ б =+70° је у вођству. Класични радијант

Сада ћемо прећи на наша посматраља , чији је главни циљ одређиваље ради
јаната и субрадијаната метеорког пљуска Персеида уз помоћ немачког компјутер
ског програма "RADIANT 1.4З". Већину посматраља извршили смо визуелном
методом ради трагаља за новим или теоријски предвиђеним радијантима комет
ног порекла, и да одреди положај и помераље радијаната метеорских ројева. Ови
задаци су решавани цртаљем путаља метеора на мапи неба и одређиваљем звез
дане величине, угловне дужине, релативне брзине и боје сваког метеора . У складу

б

Десетог августа метеорски рој Персеида уопште н~је ~риметан. Виђена ~у
само два вероватно спорадична радијанта близу а Cassюpe1ae и б Camel~parda\1~.

Десетог августа је прецизно установљен класични радијант Персеида са коор-

11. 08. 99 . М. Хришел
11. 08. 99. М. Хришел
12. 08. 99. И . Сергеј

Посматраља

августа радијант се јасно и квалитетно види на граници Персеја

и Андромеде са координатама а = 01" зоm, б =+45°. Радијант у сазвежђ:у: lleфeja

Област

примарни

8.

5----------.---------- 2З9

-

теора), у овој области се примећивала само слаба радијацнја метеора. Међутим
нашли смо нови непознати радијант са центром близу ( Draconis (највероватније
случајни, лажни радијант).
Посматраља

2003.

Нажалост то · је била најнеуспещнија година наших- посматраља - -· на небу је

за време максимума активности Персеида био пун Месец.

Анализа резултата

г--
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посматраља у 2003. је изведена ва основу базе података о 62 метеора од 17. јула
до 24. августа, а успели смо да установимо нове и интересантне чиљенице.

l

,1

УдК

У ноћи 17/18. и 18. јула патролно посматраље Персеида отворили су Кирил
Ушаков, Леонид Молчанов, Иван Брјуханов и Наталија Томашевич. Јула 17/18.
Кирил Ушаков и Леонид Молчавов нашли су нови (?) р~дијант у области fJ и
'У Ursae Minoris. Посматраља ~вана Ј?рјуха~ова и НаталиЈе Томашеви~ од 18 д~
28. јула готово да ве потврђуЈу оваЈ радиЈавт. Али Захар ЛапитсКИЈ, АлексеЈ
Гаин, Кирил Ушаков и Леонид Мочанов опет

13.

801.313.1/52

НАРОДНИ ОБИЧАЈИ У ВЕЗИ СА НЕБЕСКИМ ТЕЛИМА
Александар Pajиli

Астрономско друштво "Руђер Бошковић"

_
,

Београд

Људи су од давнина поклаља·ли велику пажљу небеским телима. У Егиnту,
Грчкој, Месопотамији, Персији, Индији и Кини били су обављани обреди у част
Сунца, Месеца и звезда. Богови су поистовећивани са небеским телима. У Египту
.Атон је био бог Сунца као што је то исто био Мардук у Месопотамији .

августа потврђују овај радијант

у сазвежђу Ursa Minoris: а= 15h20m, о =+74°, а такође га као радијант метеора
потврђују посматраља Наталије Томашевич од 14 до 16. августа .
Компјутерска анализа малог броја посматраља метеора за време активности
Персеида 2003, не дају никакве, ни приближне податке о радијантима ројева Пер
сеида, Касиопеида и Uефеида.
Августа 24. Наталија Томашевич означава могући радијант близу UJ Draconis.
Овим је преглед посматрачке епопеје роја Персеида током 1988- 2003 . приве
ден крају. У закључку се може рећи, укључујући резултате наших посматраља, да
је већ 1200 година познат метеорски рој Персеида уствари џиновска асоцијација
метеора, односно прилично дисперзни метеорски комплекс Персеида - Касиопеида
- Uефеида, који се састоји од скупа метеорских суб_Ројева. Резултати посматраља
и одређиваља радијавата у периоду 1996- 2002 даЈу различите слике скупа ради
јаната и сваке године показују активност различити субројеви ове старе асоци
јације метеора чак и ако предпоставимо да је већина радијаната које смо одредили
погрешна или случајна.
Ако желите да останете сами са собом, да се одвојите од рутинског дневног
посла, да дате слободу машти, дођите на састанак са звездама. Оставите снове
за јутарље часове. Сетите се бесмртних редова И. Иљфа и Е. Петрова : "У парку
је угодно седети ноћу. Ваздух је чист, и мудре мисли вам долазе у главу" (у
оригиналу: "В сквере приятно сидеть именно ночю. Воздух чист, и в голову
лезут умные мысли".).
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(Примљено : јануара

Слика 1. На овом еzиnатском рељефу се види Атон, који је nредстављан у
облику Сунчевоz диска чији се зраци завршавају длановu.ма, како бдије над фарао
ном Аменхотеnом IV {Ахенатон), !llezoвoм женом Нефретити и !lluxoвoм децом.

У Грчкој се Афродита поистовећивала са Венером. Инке су чак веровале да
су потомци Сунца. У Месопотамији су још 2400. године п.н.е. познавали закони
тости појединих планета . Била им је позната разлика између звезда падалица и

звезда луталица. Човек је небеским телима дао људске атрибуте. Она су могла
да буду добра, рђава, лепа, ружна ... Због некадашљег дивљеља nрема небу дошло

2005)

је до везе између астрономије и религије.

Превео: Милан С. Димитријевић

OBSERVATIONS OF METEORIC SHOWER OF PERSEIDS in 1988 - 2003
А review of oЬservations of the meteoric shower of Perseids during 1988 - 2003 in
Belarus is given.

....

.
.
(1) Срби су вековима доводили у везу небеска . тела, Земљу и аспекте свог

физичког света са здрављем. Венера је најзначајнија планета за Србе . Спомиљу

је стари писци, а опевана је у народним и уметничким песмама nод именом звезда
даница . Сматра се за особу у тесној вези са Сунцем, Месецом и Влашићима.
У nесми "Смрт Сељанина Иве" мајка Ивина саља Даницу звезду крваву: После
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тога љен син умире. И у источној Србији, приликом ритуала који се врше за
оз.щ>ављеље, позива се звезда Даница у помоћ.

Звез.цаиа.

(2)
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(12) Наш народ воли звезде па као последицу тога имамо имена Звез.цан и

Сунце се ко.ц нашег народа сматра извором чистоте и здравља.

.,

(З) Одатле имамо пословицу чист као Сунце . Пошто је Сунце симбол здравља

(13) Реnате звезде ка.ц се појаве треба се бојати болести и гла.ци. Постоје

белешке .ца с~ П_РИ борбама око Београда 1456. године појавила на небу једна сјај
на комет~ КОЈа Је nоДЈе.цнако заплашила и турску и хришћанску војску Сибиљанин
Јанка КОЈе су се ту бориле.

у нашем народу постоји обичај .ца се женском Детету .цаје · име Сунчица. Ка.ц се

обављају ритуали за заштиту здравља обраћа се велика пажља на Сунце. Ако
неко .цете не може .ца прохода, он.ца су га у младу недељу пре изласка Сунца
стављали на лопату и вукли око куће и притом говорили: баци врбове а узми

.цренове ноге.

1

,,1 ~

Слика З . Развuја1Ье небес1еоz свода (фрес1Са у Цр?~;ВU Хора,
бул)

(14) Ка.ца звезде брже трепере верује се .ца ће бити ветра. Ако Влашићи
(Плејаде) блистају биће .цобро време али ако се слабо ви.це треба се надати ветру
и ~иши .. Ако се зими ~вез.це_ веома блистају то предсказује хла.цноћу и снег. Звезде

nланета . Остаци, zомuла земље, још уве1е су вuco?~;U о1ео 50 метара.

Жива ватра која се "ва.цила" ра.ци осигураља здравља најчешће је "вађена" . на
Иван.цан пре изласка Сунца .
(5) Врачаље и бајаље по народном вероваљу је најуспешније пре заласка

-

Сунца .

ЛИТЕРАТУРА :

танак, па каже: "виш љих јарко помрцало Сунце".
(7) Постоји вероваље .ца ако Сунце nри изласку јако греје, а облаци који га
окружују много nоцрвене, биће облачан .цан. Ка.ца се око Сунца ви.ци беличасти

Београд, стр. 15, 16, 192, 198.

круг тог .цана је могућа олуја. Ако је Сунце чисто и гореће биће леn .цан . Ако

"здрав з.црављаче, нов новаче, теби врећа мени здравље".

Бајаља која се изводе ра.ци з.црављ.а треба обављати пре.ц мла.ц Месец јер како се
смаљује Месец тако ће се и болест смаљити .

(9) Некада је постојао култ Месеца . Као заостатак тог култа у хришћанству

Да би .цете било здраво

По наро.циом вероваљу nосле

(10) Месец који има светло коло (хало) које се nолако изгуби предсказује ве.цро

...

време. Ка.ца је Месец црвенкаст треба се надати ветру па чак и олуји.

( 11)

·

'

Јанковић Ненад Ћ.:1996, Откриваље васионе, Београд, стр . 499.
Тројановић Сима: 1990, . Ватра у обичајима и животу српског народа, Београд,
стр. 189.
Кец~ано:ић Илија, уре.циик :. 1950, Српско културно-просвјетно друштво "Прос
ВЈета Загреб, Народне ПЈесме, Почетак буне nротив .цахија, 200-219.
Кнежевић Сребрица: приватно казиваље.

је Сунце nри заласку црвено он.ца љу.ци предвиђају ветровите .цане.
(8) Месец је такође пленио човекову nажљу. Ка.ц се nрви пут угледа мла.ц

треба га о.ц сисе одбити у време nуног Месеца .
помР-аче:Ња Месеца .цоћи ће .цо еnидемије.

Из свега горе наведеног ви.ци се .ца небеска тела имају значајну уЛогу у нашем
народу. Срби су се обраћали небеским телима као силама које могу помоћи у
оздрављељу и у превенцији здравља . То је била нека врста тајног савезништва.
Желела се склопити nријатељство са небеским телима, а то још увек чине неки

Вуковић Милан Т.:1979, Велики вечити календар, Београд , стр . 108 и 109.
Вуковић Милан Т.: 1985, Народни обичаји, вероваља и nословице ко.ц Срба

неба због погибије ваљаних љу.ци и можда као светачко бо.цреље на оружани ус

имамо Месечево nриказиваље на фрескама и иконама .

коЈе се Једва ви.це наЈављуЈу кишу .

љу.ци .

(6) Помрачеље Сунца предсказује болест и рат. Филип Вишљић у песми
"Почетак буне против .цахија" помрачеље Сунца из 1804. године ви.ци као жалост

Месец треба рећи:

Истам

Ове белешке иск?ристио је и чувени астроном Е.цмон.ц Халеј (Edmond Halley)
.ца би потврдио СВ?Је претnоставке о перио.цичности ове комете која .цанас носи
љегово име - ХалеЈева комета.

Слика 2. Вавилон у време Наву"одоносора 11 (ре?Сонстру?~;цuја). На слuцu
се вuдu вeлu'I!;U МардуЈСов зuzурат ?~;Oju се зове Е-темен-аН?~;U (Ky!ia основа неба
u Земље}. Њеzовuх седам сnратова nредставља седам сфера до тада nознатuх

(4) У 19 . . веку у Србији се појавила куга и та.ца су сељаци оборавали село
златним раоником. Злато у митском појму значи Сунце, а Сунце је извор здравља.

Karye djami,

Срби верују .ца ·зв~з.це владају љу .цским животима па самим тим и здрав

(Примљено : фебруара 2005)
NATIONAL CUSTOMS WITH REGARD ТО CELESTIAL OBJECTS
Since ancient times people expected help from: Sun, Moon and stars. These celestial
bodies were of great importance in ethnomedicine. Even today some people respect taboos
about Sun, Moon and stars. Some beliefs among SerЬian people, concerning celestial
bodies are discussed here.

љем . Сваки човек има СВОЈУ звезду и ка.ц та звезда nадне човек умире .

i

Ј

.1

.1\.

1

1:
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Јосифа и краља Александра чији се чувени портрет · у природној величини ту
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ЧЕТВРТА СРПСКО

налази , као и маршала Тита . Затим смо отишли до манастира Месић са црквом

-

светог Јована Претече подигнутом у !Јрвобитном облику око 1225. године, про
лазећи успут поред I_~еп_Регледних вршачких винограда. У повратку смо отишли
до Вршачке куле, КОЈУ Је вероватно подигао деспот Ђурађ Бранковић око 1435.

БУГАРСКА АСТРОНОМСКА КОНФЕРЕНЦИЈА

Милан С. Ди.мuтрuјевuћ.
Астрономска опсерваторија и Астрономско друштво
"Руђер Бошковић", Београд
1'

1

'ј

године , где ~мо у овом средљевековном амбијенту посматрали као наручен за нас

л~т параглаЈдера . Посетили смо и католичку црi<вицу на брегу, једну од најстар
ИЈИХ грађевина у Вршцу подигнуту OI<O 1720. године.

Вечерал~ смо на Вршач~ом брегу у ресторану "Код Мирка" уз чувена вино

У Београду је од 21.
до 24. априла 2004. године одржана 4. СЈ?ПСко -бугарска астрономска конференција, која се већ традиционално организуЈе сваке
друге године, да би се наши и бугарски астрономи дружили, разменили ~скуства

из овог I<paJa "К~сна берба . Ово ви~о старо десетак година произведено је од

~рожђа неуобичаЈено I<асно браног I<раЈем новембра. Том прилиi<ом, произведено

и развили сарадљу. Организатори су били Астрономска опсерваториЈа и Ас
трономско друштво "Руђер Бошковић", а копредседници Научио; и орга~из~

Је десет хиљада. нумерисаних боца . На растанi<у, Mai<ca I<оји је шармирао све
госте, поклонио Је у име Природљачi<ог друштва "Геа" " сваi<оме по флашу овог

суорганизатор наше Друштво допринела Је прослављаљу љеговог седамдесето
годишљег јубилеја.
На конференцији је, поред 28 српск~х астронома и физичара, учествовала и

саставили чланови Друштва.

ционог комитета Милан С. Димитријеви~ и Валери Голев.

ОваЈ скуп ЧИЈИ Је

изврсног вина и неколико примераi<а збирi<е стена са Вршачких планина,

На овој изузетно успелој I<Онференцији, прожетој духом пријатељства и са

радље, :ЧИЈИ ће зборниi< р~дова бити објављен у публикацијама нашег Друштва,
непосредно или посредно Је узело учешће 87 аутора и то 42 Бугара , 28 Срба, 10
Немаца, 5 Француза и 2 Мађара. Следећи скуп биће одржан 2006 . у Софији .

бугарских и два немачка . Гости КОЈИ су дошли из Бугарске били су. Геор~и
Иванов, Валери Голев (шеф Катедре за астроном.ију), Ра~остин Куртев, АнелиЈа

19

Станева и Петар Песев са Катедре за астрономију СофиЈског универзитета, Ми

(Примљено: фебруара 2005)

лчо Uветков, Катја Uветкова, Константин Ставрев, Васил Попов, Момчил Дечев,
Тони Валцанов, Мариана Панајотова и Љуба Славчева-Михова из Института за

астрономију Бугарске академије наука , као и qветлин Ф<?тев, Христо Лукарски ,
Румен Богдановски и љегова сапутница МариЈана, ДамЈан Калагларски и Да
ниела Андреева из Института за космичка истраживаља. Поред љих, дошли су
Готхард Рихтер и Петра Бем из Астрофизичког инстит::~;та у Потсдаму.
Госте су у раним јутарљим часовима на железничкоЈ станици сачекали пред
седник Астрономског друштва "Руђер Бошковић" , аутор овог текста, Лука Ч.
Поповић, Миодраг Дачић и Слободан Нинковић . Пошто су се. сместили у х~тел
"Ројал", колеге из Бугарске су посетили Народну опсерваториЈу и планетариЈу~,
где им је поред осталог Милан Јеличић представио наше Друштво и историју
Београда .
·
На скупу је одржано 16 предаваља по позиву и приказана су 29 постера. Ко~
ференција се одржавала у свечаној сали Машинског факултета у Београду, КОЈУ
смо добили на слободво коришћеље љубазношћу декана Машинског факултета
професора Милоша Недељковића а заузимаљем Војиславе Протић-Бенишек . На
отвараљу су били и помоћници министра за науку и заштиту животне средине

Александар Белић и Александар Седмак, као и Стојан Станкулов, први секретар
бугарске амбасаде.

·

Два ударна предаваља била су о бугарским космичким достигнућима (два кос
монаута и низ уређаја и експеримената) (Петар Гецов- саопштио Милчо Uветков)
и о открићу да је Ахернар најспљоштенија звезда (С"!ободан Јанков са наше А~
трономске опсерваторије, један од чланова тима чиЈе Је откриће обиграло медиЈе
целе планете).
Свима ће посебно остати у успомени једнодневни изл~т на који смо пошли 23 .
априла. Члан Локалног организационог комитета био Је и ДеЈан Максимовић
Макса секретар Природњачког друштва "Геа" уз чију помоћ је био организован
наш пут у Смедерево и Вршац . За време вожље били смо у сигурним рука..>.4а
шофера Михајла Нинковића а гостима су давали обавештеља и заб.авља~и их
духовити Милан Јеличић и аутор овог написа. После ~~;осете СмедеревскоЈ твр

FOURTH SERBIAN-BULGARIAN ASTRONOMICAL CONFERENCE
The report on ~he IV S~rЬi~-Bulg~ian astronomical conference, held
from 2~ to 24 Арпl 2~04, .1~" g1ve~. Th1s .conference was co-organised Ьу
cal ~oc1~ty "RudJer Boskov1c 1 wh1ch publlshed Proccedings as N0 5 in the
publlcatюns, and Belgrade Astronomical Observatory
.·
УДК

из 1784, у којој је поред музејске поставке посвећене овоЈ установи и завичаЈна
· збирка Паје Јовановића, који је за време свога дугог живота сликао и Фраљу

in Belgrade
Astronomiseries of its
.
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КОНФЕРЕНЦИЈА "РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА 111"
И СКУПШТИНА АСТРОНОМСКОГ дРУШТВА "РУЂЕР БОШКОВИЋ"

-

Милан С. Ди.мuтрuјевuћ.

Астрономсi<а опсерваторија и Астрономсi<о друштво
"Руђер Бошковић", Београд

На седници Предсе~ништва одржаној 5. јануара 2004, на којој се дискутовало

како да се на одговарајући начин обележе велики јубилеји 1 седамдесета година од

осниваља Друш7ва, ·четрдесет година На~одне опсерваторије и тридесет пет го

дина Пл3:нетаријума, предложио сам да заЈедно са Астрономском опсерваторијом
организуЈемо од 25 . до 28. априла I<онференцију "Развој астрономије I<од Срба
III" , са тиме да би 25. априла била СI<упштина на коју смо све чланове позвали
У обавештељу на новог~дишљој честитци у Bacuoнu бр . 5. да поред тога , од 21 .
до 24. априла организуЈемо IV српсi<о бугарску астрономсi<у конференцију (види
чланаi< ~ овом броју) и крајем године изложбу у Галерији науке и техниi<е Српске

академиЈе наука, са чиме се у ранијим разговорима сложно љен директор Зоран

ђави и вожље кроз јужни обод Делиблатске пешчаре, ;НаЈвеће пешчане пустиље у
овом делу света и објекта гео-наслеђа европског значаЈа, стигли смо у Вршац, где
нас је као организатор, вођа и изврсни домаћин преузео Макса . Поред љега, наши
водичи су били Гордана Ћорев и Соља Јеремић, такође чланови Природњачког

друштва "Геа".
.
.
У свечаној сали .Градске куће подигнуте 1723, прим~ю нас Је градоначел
ник Милорад Ћурић који нам је у овом историјском амбиЈенту приредио коктел .
Посетили смо Владичин двор, центар Банатске епархије, ~одигн.ут 1757, саборну
цркву светог Николе из 1785. и ацотеку на степеницама, наЈ~тариЈу српску апот~ку

I<ojy су

Петровић, .дописни члан САНУ. Председништво је ове предлоге усвојило .
Пошто Је Зборник апстраката поменуте I<онференције о историји астрономије

и ~певни ред изашао у Bacuoнu бр . 2 за 2004 , овде се нећемо задржавати на
ПОЈединачним радовима. Нагласићемо само да је скуп отворен пригодним пре

..
• 1

даваљем Наташе Станић и А:Лександра Томића Београдс'/Сu nланетарuјум - 35

година рада. На скупу су тридесетак аутора из Београда, Новог Сада, Вршца,
Баљалуке, Ваљева, Косовсi<е Митровице, Јагодине Минхена и Атине изложили

36 радова, а Зборник ће објавити наше Друштво . '
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Скупштина друштва почела је у 15 часова. За новог председника изабрана
је проф. др Јелена Милоградов-Турин, а остали чланови новог Председништва

су: Милан Вулетић, др Миодраг Дачић, др Милан С. ДимитриЈевић, Милан
Јеличић, Дејан Максимовић, Владимир Ненезић, Горан Павичић, др Лука

УдК

520/527
СВЕРУС:КА АСТРОНОМС:КА КОНФЕРЕНЦИЈА

Ч . Поnовић, мр Војислава Протић-Бенишек, мр Наташа Станић, Александар

Томић, и др Владан Челебоновић. Председник Надзорног одбора је др Зор
ица Uветковић а чланови Владимир Бенишек и Живослав Стевановић. Кон

"ХОРИЗОНТИ ВАСИОНЕ"
Милан С. Дu.мuтрuјевuћ
Астрономска опсерваторија, Београд

тролу финансијског nословаља извршио је Марко Гајић. Скуnштина је разреш
ила старо Председништво у саставу др Милан С. Димитријевић - председник,

проф. др Иштван Винце, Милан Вулетић, др Миодраг Дачић, Милан Јеличић,
др Зоран Кнежевић Ратомирка Милер, проф. др Јелена Милоградов-Турин,
Горан Павичић, др Лука Ч. Поповић, мр Војислава Протић-Бенишек, Алексан

У ~лавној астрономс~ој опсерваторији "Штернберг" (ГАИШ) у Москви, одр
жана Је од З . до 10. Јуна 2004 . године Сверуска астрономска конференција
"Хоризонти васионе", посвећена 250 . годишљици Московског универзитета 11 Ломоносов . т о Је б иле~; за наше прилике изузетно велика конференција са више од
800 учесника. Била Је организс;»вана тако да се рад одвијао, осим на пленарним

дар Томић, и др Владан Челебоновић.

"

После Скупштине сазвана је Конституциона седница новог Председништва,

на којој је на инсистираље аутора овог текста, да би нови главни и одговор~и

уредник Васuоне имао довољно времена да nрипреми часоnис у новом руху, у боЈИ
и у формату А4, изабран нови Уређивачки одбор. На предлог Милана Вулетића

_Пленарна предава~а су _покри~ала прак;rично све области астрономије, упу
ћу)ући слушаоце у наЈновиЈа и наЈЗначаЈНИја достигнућа у нашем разоткриваЊу
таЈНИ универзума. Посебно интересантна била су : "Преглед последљих резултата

Уређивачког одбора, који nочиље са радом од броја један за 2005, су Н~таша
Петровић, Милан Вулетић, др Миодраг Дачић, др Милан С. ДимитриЈевић,
Милан Јеличић, проф . др Божидар Јовановић, др Слободан Нинковић, Горан

.

у истраживаљу Марса помоћу космичких апарата" (В. И. Мороз), "Екстрасола

рни планетарни системи : нове законитости" (Л. В . Ксанфомалити), "Васиона :

.

модел почетка 21. века" (В. Н. Лукаш), "Спектроскопија квазара и проблем
могућности промене фундаменталних константи" (Д. А . Варшалович), "Радио
телескопи и радиоастрономија 21. века" (Ју. Н . Паријскиј), "Оптички телескопи
21 . века" (Ју . Ју. Балега), "Двод!'lмензионална спектроскопија галаксија на 6метарском телескопу" (В. Л . Афанасјев), "Рекомбинационе радиолиније- кључ за
истраживаље међузвездане средине" (Р. Л . Сороченко), "Међународна виртуелна
опсерваторија" (0. Ју. Малков), "Емитоваље "разумних" сигнала у васиону и по
трага за љима" (А. Л. Зајцев), "Космички зраци супервисоких енергија" (И. И .
Ткачев) и "Потрага за гравитационим таласима" (А. Џиазото) .

На конференцији је разматран широки спектар тема из исто~иЈе астрономи~е,
али и из филозофије, историје физике и математике, етнологиЈе и археологије.

Посебну тематску целину чинила су излагаља у којима је осветљена веза између

астрономије и појединих културних, уметничких, посебно кљижевно-поетолошких,

као и социолошких феномена.

Леnо дружеље представљала је свечана вечера у ресторану хотел3: "Ројал",

где су у веселој атмосфери, за заједничким столом, учесници провели Једно изу-

зетно вече.

·

Аутор овог текста је имао намеру да организује округли сто посвећен пот
пуном помрачељу Сунца 2006. године. _Војислава Протић-Бенише~ и Јарослав

Францисти су предложили да се организуЈе и договор учесника о акциЈама nоводом

У. ~квиру првог симпозијума "Телескоnи будућности и виртуелне опсерва
тори~е", посебну су ми п~љу привукла предаваља "Руска виртуелна опсерва
ториЈа
(В. В. ВитаковскиЈ са сарадницима), "Савремени пријемни уређаји у

проласка лика Венере преко Сунчевог диска, тако да је организован округли
сто са обе теме. У првом делу, посвећеном Венери и Сунцу дискутовало се о

припремама за посматраље овог nосебно ретког догађаја . У другоме, аутор је
обавестио присутне о потпуном помрачељу Сунца које ће бити 29. марта 2006, ис
такавши да се у области тоталитета налази опсерва;горија код А:нталије у _Турској.
Пошто је то у дужем временском периоду нама наЈближи и наЈдоступниЈЈ:f овакав

догађај, аутор овога текста је предложио да наше .ЛЈ?уштво, можда заЈедн.о са
Природљачким друштвом "Геа" из Вршца, организуЈе Једну маљу експедицИЈУ за

-

Конференција ће остати у лепој успомени свим учесни_цима, а збор~ик радова

ове науке са културом, етнологијом, кљижевношћу, ликовном уметношћу, фило
зофијом, социологијом и археологијом.

2005)

The report on the confereпce "Development of astronomy at Serbs III", held in Belgrade from 25 to 28 April 2004, on the ocassion of the 10th aniversary of the Astronomical
Society "Rudjer Boskovic", 40th aniversary of People's Observatory and 35th aniversary
of Planetarium, is given. On 25th April was also Assembly of the Society and bere is the
corresponding report.

Други симпозијум, "Сунце . Наш и други планетарни системи. Потрага за
животом и ванземаљским цивилизацијама", био је подељен у подсекције:
Физика Сунца,
Планетарни системи, потрага за животом и цивилизацијама.

За мене су нарочито занимљиви били радови Б. Г . Агалкова и сарадника о
истраживаљу Сунчеве короне над активним областима, А . И . Подгорног и И. М .
Подгорног о прогнози Сунчевих ерупција на основу динамике расподеле фото
сферског магнетног поља, В. В . Зајцева и сарадника о спрези nетминутних ос
цилација фотосфере са осцилацијама короналних магнетских петљи, В . Г. Шевче
нка и Р. А. Мохамеда о истраживаљу астероида помоћу космичких аnарата А. Д.

ће обогатити нашу, не тако обимну, литературу о историЈИ астрономије и везама

AND ТНЕ ASSEMBLY OF ТНЕ ASTRO:t'fOMICAL SOCIETY
"RUDJER BOSKOVIC"

радио-астрqномији" (А. В. Ипатов), "Пројекат покретне астрономске мреже те
лескопа-робота у Русији" (В. М. Липунов) и "Фототека ГАИШ" (Н. Н. Самус) .

1.
. 2.

посматраље ове изузетне појаве .

(Примљено: фебруара

.

заседаљима, и на осам симпозиЈума.

за главног и одговорног уредника изабран је Александар Томић а нови чланови

Павичић, др Лука Ч. Поповић и др Зорица Uветковић.
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• 1

Панова о социјал~о-биолошкој еволуцији и хипотези о самоусаглашеном на~танку

живота у га~аксиЈи, као и љегово пре~аваље о линеарној и нелинеарној динами

ци популације космичких цивилизациЈа у Галаксији и прилог А. С. Поташко о

1
1
Ј

1.
·Ј

1:

планетарним циклусима живота.

У ра,ду овога симпозијума учествовао је и Анатолиј А . Михајлов из Института

.
1

за физику у Београ~ са постером "Утицај нееластичних процеса код H"(n) +Н
судара на популациЈе Ридбергових стаља атома водоника у Сунчевој фотосфери".
Трећи симпозијум_ "Еволуција и динамика · галаксија" имао је два заседаља:

"Актив~а,;алактичка Језгра" и "Структура наше Галаксије, динамика и еволуција
галаксиЈа . На љему Је Лука Ч. Поповић по позиву одржао предаваље Модел за

области образоваља широких апсорпционих линија у квазарима" (рад у сарадљи

·:~ 1
1.

. - .........

---·-··---~------..!.Ј

~==~-~
- ~==~====~======~====~----~~~----~---------------------------------
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са Емануилом Ланезисом, Евангелином Лирадзи, Миланом С . Лимитријевићем и
Евстратиосом Теодосијуом) . Такође смо приказали и постер "0 утицају микро

. Седми симпозијум је био посвећен астрометрији и небеској механици а заседа
ља. су била: '!За.да.ци и методе небеске механике", "Околозема.љска астј::юномија."

"Астрометрија" и "Звездана динамика". Међу бројним занимљивим предаваљим~

гравитационих сочива на квазаре : Теорија и посматраља" (Лука Ч. Поповић,
Предраг Јовановић, Милан С . Лимитријевић, Миодраг Лачић) . Занимљива

пажљу су привлачила "Зашто у блиском космосу важи Њутнов закон гравитације"
Е. А. Гребеникова , "Астероидно- кометна- метеоритна. опасност" М . А . Смир
нова (У сарадљи са Е. С. Бакана~ом, И. Бараб~новом, А. М. Микшовом), "Ми
грација а.ст~~оида из главног ПОЈаса. ка. Земљи' Е . С . Баканаса и "Савремена

су била и предаваља "Полариметријска посматраља квазара и активних галак

тичких језгара: одређиваље магнетних поља близу супермасивних црних рупа",

Ју. Н. Гнедина, "Параметри спиралне структуре Галаксије по подацима о расе

астрометриЈа.' К В. Куимова.

јаким звезданим јатима" М . Е . Попова и А . В. Лоткина и "Еволуција централних

Осми симпозијум "Историја. астрономије и а.строномско образоваЉе" , био је
подељен на. два. дела., посвећена, како то назив каже, историји односно обра
зоваљу . Лео по~већен образоваљу био је подељен на "Професионално астроном
ско образоваље
и "Школско а.строномско образоваље и популаризација" . На
љему су одр~ а на и два предаваља наших чланова..
Миодраг Драгославович
Лачич, како Је био представљен са. руском варијантом свога имена, одржао је
предаваље "Пулковски ђа.к С. П . Бошковић и љегово одређиваље времена ширине

области галаксија"", С. О. Касјановне .

и а.зимута У. Србији у почетку ХХ века" , а Милан Сергејевич Лимитрије'вич пре

i

даваље "НаЈвећи српски астроном Милутин МилаНI<овић (1879- 1958)- поводом
12?. годишљице љеговог рођеља" . П~сле излага~а љегових научних достигнућа,
наЈтеже питаље упућено из аудиторијума било Је: "Колико у Србији има музеја
посвећених оваквом научнику?". У програму је било најављено и излагаље ас
тронома аматера Горана Иванишевића - лекара из Загреба "Допринос Бориса
Александровича Воронцова-Вељаминова астрономској литератури- прелимина.р
на анализа" .

Muoдpaz Дачuћ u МUАан С. Дu.мuтрuјевић nоред гроба ?Сосмохаута
Георгија Вереговоја на Новодевuчје.м гробљу у Мос?Сви.

Четврти симпозијум је био посвећен настанку и еволуцији звезда а био је
подељен у чак девет заседаља: "Настанак звезда ,... посматраља области формира
ља звезда", "Настанак звезда- модели", "Младе звезде и дискови", "Звезде - ново

о физици звезда и звезданих атмосфера", "Звезде - хемијска еволуција", "Звезде
- различите појаве активности", "Блиске двојне звезде" (два заседаља), "Звезде
у последљим стадијумима еволуције - пу л сари и неутронске звезде" и "Звезде у
последљим стадијумима еволуције - супернове и љихови остаци" . Занимљива су

била предаваља "Масери у области формираља звезда" В . И. Слиша , "Звезде

типа Ае/Ве Хербига" В . П . Гриљина, "Стратификација хемијских елемената у

звезданим атмосферама" Т. Рјабчикове и "Галактичка хемијска еволуција" Л . И.
Машонкине. У оквиру овог симпозијума приказан је и постер Гојка Ђурашевића ,
М . Закирова, М. Ешанкулова и Саље Еркапић "Фотометријско истраживаље ак
тивног двојног система V455 Cyg" .

Лево је ?Сонтејнер ?Сос.мuч~еог брода ?Соји су 1960. у орбиту летеле Стрел?Са u Вел~еа,
11>uхова балса.мована тела u nceћu с?Сафандер, у Музеју ?Сосмонаутu?Се

На петом симпозијуму "Васиона изван граница стандардног модела", посебну
пажљу су привукла предаваља "Неутрино у космологији" А. Лолгова, "Космо

Иначе _овај симпозију!-f, као и наши скупови посвећени развоју астрономије,
обиловао Је великим броЈем занимљивих тема. Посебно бих истакао предаваља
"Први сунчеви календа.ри чов ечанства" (А. М . Рафаилов, Ч. М . Рафаилов, М .

логија после

WMAP"

П . Л . Насељског, "Феноменологија многодимензионалних

космолошких модела" А. Жука, "Фрактални модели васионе", А . А. Кирилова

и "Потрага за тамном материјом помоћу анализе деловаља микрогравитационих
сочива на удаљене квазаре" А. Ф. Захарова. Кооаутори овог предаваља по позиву

били су Лука Ч . Поповић и Предраг Јовановић .

Шести симпозијум "Космологија и рела.тивистички објекти" био је подељен
на. два заседаља, посвећена космологији, односно релативистичким објектима.

Пажљу слушалаца. су нарочито привлачила предаваља. "Напредак космологије
за. последље три године" и "Мултиверзум" А . А . Старобринског, "Небарионска
тамна. материја." Ју. Н. Гнедина и "Гравита.циона сочива - две деценије ис
траживаља." А. Ф. За.ха.рова. .

А. Рафаилова), "Поларна светлост као објекат па.лео и а.рхеоа.строномског ис
траживаља" (Л . М . Алексејева.), "Археоа.строномски споменици Јерменије" (Н.
Г. Бочка.рјов), "Археоастрономија.- нова научна дисциплина" (0. О. Пољакова)
и "Савремено стаље руских планета.ријума." (Н . К Маљшакова).
У не~ељу б . ј~~а. била је ујутру организована посета старој опсерваторији
"Кра.сна.Ја. Пресља. . - данас такорећи у центру Москве а после подне је била.
скупштина. Евроазијског астрономског друштва, на. којој су нови чланови Дру
штва и љеговог српског огранка. постали Предраг Јовановић, Зоран Симић и
Љубинко Игља.товић, а. Божидару Л . Јовановићу је обновљено чланство. У току
ове конференције одиграо се 8. јуна и пролаз Венере преко Сунчевог диска . О
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Signatures from Earth
DVD Cover

нашем посматраљу ове појаве из Јарославља и Москве, детаљније је написано у

члаику Наташе Стаиић ("Васиона", бр. З,

2004,

стр .

97) .

Шетајући по Москви видели смо такође многе објекте значајне за астрономију.
Тако смо посетили Новодевичје гробље, на коме су сахраљена многа славна имена

руске науке, астрономије и космонаутике, као што су космонаути Герман Степа
нович Титов и Георгиј Тимофејевич Береговој, Прохоров и Басов, који су до

'"""'

били Нобелову награду за откриће ласера, Курчатов, конструктори авиона и
хеликоптера Иљушин, Тупољев и Сухој .. . Сам Новодевичји манастир спада у
ред најзначајнијих лепота руске престонице и најлепши је у ланцу утврђених ма
настира, који су "стражарили" на југу Москве да би звољавом најавили татарску
најезду.
Посетили смо и Музеј космонаутике, који се налази

испод величанственог

споменика-обелиска подигнутог 1964 . године у част првог Спутљика . На висини
од сто метара стоји сребрнаста ракета коју у подножју "испраћа" оснивач кос
монаутике Uиолковски. На зидовима постамента су барељефи са много ликова,
који славе рад научника, инжељера и радника, који стварају космичке бродове .
У продужетку барељефа је "Алеја космонаута" са барељефима "очева" совјет
ске космонаутике Сергеја П. Корољова и М . В. Келдиmа и космонаута Јурија А .
Гагарина, Валентиие Терјешкове, Павела Бељајева, Алексеја Леонова и В. Ко
марова . Поставка музеја, коју су осим научника стварали и уметници оставља
леп утисак . Већина космичких апарата је постављена тако да изгледају као да су
се тек вратили на Земљу или раде на свом космичком задатку. Међу експонатима
се налазе копије оригиналне величине и изгледа првог Спутљика, "Луне 1" , првог
космичког брода упућеног ка Месецу 2. 01 . 1959, "Лупе З", која је прва снимила
невидљиву страну Месеца 4. 10. 1959, "Луне 9", која се прва меко спустила на
Месец З. 02. 1966, "Луне 16", која је прва извела путоваље Земља - Месец Земља и донела узорке са Месечеве површине, "Луиохода 1", који се спустио на
Месец 17. 11. 1970. и тамо радио готово годину дана, "Венере 4", која се 18. 10.
1967. меко спустила на Венеру, и "Марса З", који се први спустио на површину
Марса. Ту су и спутљици "Космос-97" и "Интеркосмос-1" и оригинални "Сојуз
З7" у коме су ка орбиталној станици "Саљут-6" летели В. Горбатко и вијетнамац
Фам Туан, а октобра 1980. се вратили Л . Попов и В . Рјумии . Овде су и много
бројни апарати и предмети са космичких бродова и космички скафандри разних
типова, међу љима и они које су носили Гагарин и Леонов . Пажљу привлаче и му
мифицирани "космонаути" Стрелка и Белка, поред псећег скафандра . У близини
овог објекта налази се и кућа-музеј Сергеја Павловича Корољова.
Ту је и некадашља изложба достигнућа народне привреде {ВНДХ). Данас је
овај комплекс различитих изложбених павиљона од којих су посебно архитектон
ски интересантни павиљони појединих република, постао велики вашар и необично
шеталиште. Испред павиљона космонаутике , некадашљег поноса совјетске науке,
још увек стоје ракета иосач космичких бродова и велики путиички авион кон
структора Иљушииа . У огромној хали павиљона , нестварно делују пиљарице које
хвале своју робу . На простору ВНДХ налази се и мали планетаријум намењен
деци, један од више московских планетаријума.
Сматрам да је ова конференција била изузетно интересантна и драгоцена наро
чито за младе, та150 да је штета што није привукла још више учесника из наше
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Deslgn Ьу
Charley Kohlhase

Слика Чарлија Колејза (Charley КоЊаsе) на ДВД диску прикаченом на
Касини који садржи 616 400 потписа људи из 81 земље. Перо златног
орла симболизује лепоту и снагу лета и чиљеницу да је щ~је перо
служило за потписиваље око

14 векова.
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(Примљено : августа

2004)

ALL RUSSIAN ASTRONOMICAL CONFERENCE "HORIZONTS OF
ТНЕ UNIVERSE"
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The report on the all Russian astronomical conference "Horizonts of the Universe",
held in Moscow from З to 10 June, is given.
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Сатурнови прстенови са Касинија.

Сатурнови прстенови са Касинија.
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Велика сјајна и комплексна олуја

горе

- дt:~,;но од центра.

- торнадо која се на слици види

Због свог облика добила је иМе "Змај" .

Испред Института "Анри Поенкаре"у Паризу (види М. С. Димитријевић 2004, ХVП
међународна конференција о облицима спектралних линија, Васиона, број З, 129) 24.

Милан С. Димитријевић и Милчо Цветков. Снимила Драгана Илић.

јуна 2004, Драгана Илић и Лука Ч. Поповић са награђеним најлепшим постером.
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Учесници
наnред

4.

српско

- бугарске астрономске конференције.

Са десна на лево сасвим

су: Е. Бон, М. Јеличић и Љ. Славчева-Михова. У првом реду са десна на

лево: Л.Ч. Поповић, А. Кубичела, Н. Станић, Р. Куртев, К. Цветкова, С. Станкулов први секретар Бугарске амбасаде, М. Цветков, М.С. Димитријевић, М. Панајотова,
Г. Ђурашевић, Д. Олевић, Р. Богдановски и З. Симић. Снимио М. Дачић.
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Учесници конференције "Развој астрономије код Срба Ш" у Планетаријуму,

априла

2004.

27.

М. Анђелковић, Б.Ђорђевић, Ј. Милоградов- Турин, З. Цветковић,

Д. Олевић, Н.Станић, М. Јеличић, В. М. Димитријевић, З. Лукић, М.С. Димитри
јевић, С. Дивљан и Р. Илић.
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ОбласТ потпуног помрачења у близmm

П. Јовановић и М. С Димитријевић

Анталије у Турској.

испред ракете носача космичких бро
дова, пред
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павиљоном космонаутике

на ВНДХ (некадашња изложба.дости
гнућа народне привреде) у Москви.

П. Јовановић, М. С. Димитријевић и Л. Ч.

М. С. Димитријевић и М. Дачић испред

Поповић исnред споменика Константину

гроба Германа Степановича Титова на

Едуардовичу Циолковском у прочељу спо

Новодевичјем гробљу у Москви.

мениКа - обелиска освајачима космоса
уМоскви.
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Наташа Станић у галерији ,,Артгет".

Урош Делић, Владимир Бенишек и Слободан Опсеница са српском заставом.
.
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Екипа наше земље са екипом Јерменије на МИшор планини.

Лана Павловић

- Алексић и Наташа Станић на отвараљу Астро - Интернет Библиотеке.
_ј

г

i 1

!1

1

н

!

-

; 1

'.

1

1'
rl
1
1

1
•• 1

Са отвараља Астро

- интернет библиотеке, са лева на десно:

З. Кнежевић, А. Томић
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М. М. Ћирковић, М. Јеличић и Н. Станић.
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Са отвараља Астро

- интернет библиотеке, са лева на десно: М. С. Димитријевић, ·
М. Дачић и Ј. Милоградов - Турин.

На површини Титана.
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Снимак Сунца начиљен

2005.

18. јануара

,_

године у вч49"04с СЕВ.

Коришћен је дигитални фотоапарат

Fujifilm FinePix 85000 прикачен Щi
рефрактор Zeiss 110/2040 мм са ко
лиматором- жижне даљине

85 мм.

Време осветљаваља је износило

1/320 с при осетљивости ISO 400.
Снимак Сунчеве пеге од

17. јануара 2005. који су

начинили ВлаДимир и Бранимир Бенишек са

-
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:КОНФЕРЕНЦИЈА ЕВРОПС:КОГ АСТРОНОМС:КОГ ДРУШТВА
У ГРАНАДИ

Мил.ан С. Димитријевић
Астрономска опсерваторија и Астрономско друштво
"Руђер Бошковић", Београд

У прекрасном шпанском граду Гранади, у близини чудесне Алхамбре, одржана
је од 13. до 17. септембра 2004. конференција Европског астрономског друштва

(ЕАС) , коју оно сваке године организује са једним од националних друштава. Ово
догађаље било је у Конгресној палати (Palacio de Congressos), у присуству више
од 450 регистрованих учесника .
Скуп је био подељен на шест мини симпозијума, · а сваког дана одржавана
су и пленарна предаваља . Пажљу су ми нарочито привукла Масивне звезде у
центру zал.а'/Ссије (Франциско Нахаро), Истраживања Сунчевоz система иза Неn
туна (Хозе Ортиз) и Космич'/Са ми'IСротал.асна nозадина (Енрике Мартинез Гон
залес) . Ту су била и два јавна предаваља Нау'/Са са "Пл.ан.'/Сом" (Џ. Таубер)
и Астрономија, нау'/Са ил.и '/Сул.тура, стварност ил.и машта (Хуан Антонио Бел
монте) , као и округли сто Поnул.аризација астрономије, а био је представљен и
размотрен , и шпански национални астрономски програм. У оквиру скупа била је
и генерална скупштина Шпанског астрономског друштва, на којој је додељена и
награда ове организације чији се добитник представио јавним предаваљем .
На овом важном астрономском скупу, присуствовали су Лука Ч. Поповић,

Слободан Нинковић и аутор овог текста . Председник ДАС М. Ћирковић ни ове

Снимио Душан Вучковић, сарадник

године се није потрудио да именује нашег представника, те ни сада нисмо учество

Народне опсерваторије.

Астрономске опсерваторије у Београду (црно

бела слика). У позадини (у наранџастој боји)
снимак са сателита Сохо.

•

вали у раду тела ЕАС , где се између осталог расправљало о националним прио
ритетима у астрономији. Када смо Лука, Слободан и ја , сваки понаособ долазили
да платимо чланарину за по неколико колега, изненађена госпођа је упитала : "Па
побогу, имате ли ви национално друштво које се тиме бави! "
Програми маљих скупова такође су били занимљиви . Мини симпозијум "Путе
ви ка космологији", подељен је на седнице "Космолошки параметри", "Структура
великих размера " , "Нумеричке симулације и теориј а", "Гравитациона сочива" и
"Космичко позадинско зрачеље"· . Занимљива су ми била предаваља Поврата'/С '/Со с 
мол.оzије Ајнштајна и Де Ситера? (А. Бланшар), Чињенице за нову '/Сомnоненту
тамне материје (М . ду с пис) и Космv:ч.'/Со nозадинс'/Со зрачење и ран.и универзум
(П. Фереира).
.
На мини скупу "Живот галаксија" биле су седнице "Активна галактичка језгра
и галаксије: космичке опсерваторије и посматраља" , "Еволуција Млечног пута:
чиљенице из Локалне групе (галаксија)", "Еволуција Млечног пута и сличних
галаксија", "Настанак звезда: Живот и историја галаксија", "друштвени живот
галаксија у групама и јатима" и "Моделираље и нумеричка симулација галак
сија".
Истакао бих лекције Пореlјење а'/Стивнuх и неа'/Стивних изол.ованuх сnи
рал.них zал.а'/Ссија (Ф . Дире и DEGAS тима), Евол.уција дис'/Са Мл.ечноz nута (Б.
Норстрем) и Посматрања cnupaл.нux zал.а'/Ссија у јату А 1367 у л.инuја.ма неу
трал.ноz водони'/Са (Х . Браво-Алваро и др . ). Ту су · били и прилози Слободана
Нинковић а О вредности '/Свадрата zал.а'/Стоцентрuч'/Се брзине и О хе.мијс'/Сом сас
та ву мобул.арних јата у Мл.ечном nуту, као и Луке Ч. Поповића Обл.астu ства
р ања звезда у MRK 1040 и њеzовом nратиоцу Леди 212995.
Део конференције посвећен звездама, назван "Ваша најомиљенија звезда и
љена околина" подељен је на састанке "Масивне звезде и звездане ерупције",
"Звезде малих и средљих маса", "Настанак звезда" и "Недостајуће везе", по
свећен рендгенским изворима, микроквазарима, смеђим патуљцима и сличним
темама . Скренуо бих пажљу на предаваља Пл.анетарне мамин.е (М . А. Гереро),
Пре.wа раздвајању обuл.ности гвожђа и '/Сисеони'/Са (Н . Шчукина и М. Х. Трухиљо
Буено) и Фул.ерени: њихова ул.оzа '/Сод меlјузвездане е'/Сстин'/Сције и дифузне ми'IСротал.асне емисије у нашој zал.а'/Ссији (С. Иглезијас Грот). Ту су били и наши прилози
Сател.итс'/Се аnсорnционе ~еомnоненте UV сnе~етрал.них л.инија: Si IV, С IV, N
V и N IV у атмосфери Ое звезде HD 175754 (Е . Данезис , А. Антониу, Лука Ч.

Поповић, Милан С". димитријевић, Е. Лирадзи, д . Николаидис, А. Суликиас, Е.

Снимак Сунца са Народне опсерваторије. Снимљено 18. јануара 2005. године телескопом

Zeiss 110/2040 мм и дигиталним апаратом Canon Eos 300D. Време осветљаваља 1/2500 с
кроз филтер густине

3,8.

Теодосију), Сател.итс~ее аnсорnционе ~еомnоненте UV cne'/Cfflpaл.нux л.инија : Si IV,
С IV, N V и N IV у атмосфери Ое звезде HD 66811 , односно ( Pup (Е. Данезис, Е .
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Лирадзи, Лука Ч. Поповић, Милан С. Димитријевић, Г. Христу,. А. Суликиас,
А . Антониу), О доnриносу судара са наеле7Стрисанu.м честица.ма_ nрофилu.ма ли
нија Ga 1 у хе.мијс'Ки неnравилнu.м звездама (Милан С. ДимитриЈевић, Миодраг

Дачић Зорица Uветковић и Зоран Симић), као и два прилога Ко.мnле'Ксна стру'К

тура области Mg 11 ЛЛ2795, 52З; 2802, б98А 'Код 64 Ве звезда и Ко.мnле'Ксна стру-к

тура области Si IV ЛЛ1З9З, 7З; 1402, 7ЗА 'Код 57 BeV з~езда аутора Е. Лирадзи, Е.
данезиса, Луке Ч . Поповића, Милана С. ДимитриЈевића, д. Николаидиса, А.
Суликиаса, А. Антониуа, М. Статопулуа.
"
Састанак Сунце и планетарни систем" имао је седнице "Сунце , "Још увек

ВАСИОНА LII 2004,
УдК

Јелена Мuлоzрадов-Турин
Катедра за астрономију, Математички факултет, Београд
После успешног првог учешћа на међународној астрономској олимпијади,
године, (Васиона, бр . З, 200З) када су Михаило Чубровић из Београда
и Марко Симоновић из Лесковца освојили дипломе 111 степена (еквивалент брон

2002.

заним медаљама), природно је било да се са учешћем наше земЉе настави . Нажа

са предаваљима као што су Најбоље сnе-ктралне линuзе за .мере11>е тем

nература: брзuна и .маzнетс'Ких nоља у фотосфери Сунца (Д . Кабрера Солана и

лост, то се следеће године није остварило. Зато су предузете мере да се 2004 . го
дине Национални олимпијски комитет знатно више и раније активира . Комитет је
почео са радом у пролеће 2004. године, почев од састанка сазваног за планираље
редовног годишљег програма ИС Петница. Том приликом је одлучено да већи део
терета организације учешћа Србије и llpнe Горе на IX међународној астроном

др.), Миzрацuја nланета: унутра или сnоља? (Е. Делгадо и П. Арцимович) и
Сатурн у nерсnе'Ктиви: десет zодина nос.матра11>а са Хаблови.м телес'Коnо.м (С.
Перез-Ојос и др.).
"
б
у оквиру мини скупа "Реални и виртуелни инструменти

занимљива су

ила

предаваља VIRGO интерферо.метарс-ка антена за zравитациона сочива (Р . Стан

га), Шnанс'Ка виртуелна оnсерваторија (Е . Солано) и EиroSO- nедесет.метарс-ки
адаnтивни оnтич'Ки телес'Коn (А . Ардберг и ~р.).
.
Тема последљег мини симпозијума била Је "Настава и п~пу ларизациЈа ас

трономије". Издвојио бих лекције Астроно.мс?Са оnсерваторuза У учuоницu (Л .

Лара и др . ) и Професионални астроно.ми ?Соји о овој науци обавештава~у Јавност:

ској олимпијади (МАО) поднесе Друштво астронома Србије. Кампаља агитације
за МАО почела је када је члан НАОК-а Никола Божић разаслао електронске
поруке астрономским друштвима у Србији . На позив су се пријавили само шест
кандидата из Ад "Руђер Бошковић" и по један кандидат из Вршца и Руменке .

-

Ради појачаља конкуренције, проф .

од Хера'КАита до X07cuнza (Вирџинија Тримбл), а више предаваља би:'lо Је по~веће

секција на којој је поред енглеског радни језик био и шпански, на коме Је Сло

бодан Нинковић одржао предаваље Лична . искуства у ухиверзuтетс?СОЈ наста;и

Аутор овог текста одржао Је том при~~ком предаваље Седа.м е
- захu.мљиво искуство У

сет zодиха Астроно.мскоz друштва "Ру!јер Вошкови!i

.

н.астави и nоnуларизацији астрон.о.мије и у орzанизова11>у астр_он.о.ма а.матера.
у великом холу биле су постављене изложбе и презентације астро_номских ор

ганизација и произвођача астрономске опреме, а у току скупа била Ј~ организо
вана и берза за запошљаваље астроном~. Посебно занимљива била Је п~;тавка

Европске јужне опсерваторије (ESO) где Је у делу назв_аном "Наука на ESO пре_д
стављено шест највећих открића са ове опсерваторије од прошле конференциЈе .

.

То су:

1. Звезда која обилази масивну црну рупу у центру Млечног пута на растоЈаљу

од

17
2.

светлосних сати.

. .

Поглед на рани Млечни пут и откриће звезде код КОЈе Је присуство елеме-

ната тежих од водоника и хелијума 200 000 пута ман.~ него код Сунца .
З . Откриће да је Ахернар спљоштен до степена КОЈИ се сматрао немогућим за

једну звезду, што је било објављено у средствима информисаља широм планете . У
овоме окрићу, које је ESA ставила на трећ~ место п_о важности велик_у улогу имао
је Слободан Јанков, чије је име тамо стаЈало, па је на конференциЈИ У Гранади
посредно и он био сво време присутан.
.
. "
4. Налажен.е везе између гама бљескова и хипернових - "наЈенергетичније .
класе супернових .

5

Први поглед на структуру око џиновске црне рупе, на торус око активног

језгра галаксије NGC 10б8, добијен са _ре~олуцијом од 10 светлосних година.

б . Откриће најмаље егзопланете КОЈа Је само 14 пута в_ећа од Зем~е .

.

.

Желео бих да на овај важан и занимљив скуп, КОЈИ даЈе увид У наЈЭначаЈНИЈа

открића и правце истраживан.а у астрономији у последљих годину дана, посебf!О
скренем пажљу младима, пошто сваке године организатори управо љима наме~УЈУ

бројне стипендије и финансијску помоћ . Следећи ће се одржати од 4. до 8. Јула
у белгијском граду Лијежу.
(Примљено: фебруара 2005.)

2005 .

ТНЕ CONFERENCE OF EUROPEAN ASTRONOMICAL SOCIETY

IN GRANADA
The report on the Joint European and National Astronomical Confer~nce (J~NA~
2004) organized Ьу European Astronomical Society and Spanish Astronom1cal Soc1ety ш
Gran~a from 1З to 17 September 2004, is given.

др Јелена Милоградов-Турин, председник

НАОК-а, преко професора физике у Математичкој гимназији у Београду Наташе
Чалуковић привукла је још шест кандидата од којих су као такмичари остали само
тројица: Слободан Опсеница, Урош Делић и Бранко Николић. С обзиром на то
да према условима МАО кандидати не могу имати преко 17 година 1. јануара го

но акцијама у вези са проласком Венере пре~о Сунчевог диска . Ово Је била. Једина

астрохо.мије .

МЕЂУНАРОДНА АСТРОНОМС:КА ОЛИМПИЈАдА

(Рад Националног астрономског олимпијског комитета (НАОК) за 2004 . годину)

Сунце", "Зем~а и Сунчев систем", "Сунчев систем" и "Сунце . и екстрасоларни
системи"
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дине олимпијаде, нико од пријављених није имао озбиљније астрономско знаље , па
је због тога Јелена Милоградов-Турин одржала интензиван курс за заинтересо
ване како из теорије тако и праксе, 2б, 28 , 29, 30 . јуна, док је 1. јула часове
одржао Михаило Чубровић. Разаслате су копије збирке задатака са московских
олимпијада и Национална астрономска олимпијада (НАО) заказана за последљи
могући термин према правилима МАО- З. јули 2004. године , како би кандидати
имали што више времена за припреме.

Пр едседник Друштва астронома Србије (ДАС) др Милан Ћирковић , са Ас

·.•

трономске опсерваторије у Београду (АОБ), послао је 14.

јуна 2004.

Мин

истарству за науку и заштиту животне средине молбу за финансијску подршку са
грубом проценом трошкова, и обавио више разговора у циљу постизаља жељених
резултата.

На Националну астрономску олимпијаду (НАО) изашла су свега три канди

дата: Слободан Опсеница, Урош делић и Бранко Николић, од којих су се само

два прва квалификовала за учешће на IX МАО . Текстове задатака и кратак извеш
тај је Јелена Милоградов-Турин истог дана послалiЈ, у организациониони одбор
МАО, доктору Михаилу Гаврилову. Сами задаци са решељима биће објављени у
Васиони . Саставили су их Игор Смолић, Никола Божић и Бранислав Савић из
ИС "Петница", уз учешће Милана Ћирковића . Прегледали су их Игор Смолић,
Никола Божић и Михаило Чубровић.
Рад са .астрономским олимпијским такмичарима је почео поново 1З . јула пре
даваљем у ПлаЈ;~етаријуму које је је одржао Горан Павичић, уз допуне присутне
Јелене Милоградов-Турин, па се наставио 14. јула на Катедри за астрономију
допуном и разрадом тема из Планетаријума од стране Јелене Милоградов-Турин .
Уз класичне планетаријумске теме приказана је и прецесија. Сутрадан, 15. јуна ,
посебно су обрађена сазвежђа на училима Катедре. Током следеће недеље так
мичари су били у ИС "Петница" где су слушали предаваља, једно од којих је
одржао Никола Витас са Катедре, о растојаљима до небеских тела. Игор Смолић
и Никола Божић су, сем организације и мноштва ситнијих послова, руководили
одређиваљем географске ширине гномоном и обуком за рад са CCD на Петничком
рефлектору . По повратку у Београд, у петак б. августа, обрађене су оне теме
које су, судећи по резултатима НАО, кандидатима биле слабо познате : монтажа
телескопа и секстант, са практичним демонстрацијама, од стране Јелене Мило
градов-Турин. Она је тог дана предала и извештај о VII МАО који је Мин
истарство за науку и заштиту животне средине тражило . У понедељак, 9 ав
густа, она је кандидатима предавала о спектралним уређајима и спектрима, и
практично их обучавала раду са картама неба . Разговором о спектрима и масама
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звезда се укључио и Трајко Ангелов, са Катедре за астрономију Математичког
факултета. Током одласка Уроша Делића на одмор наредне недеље, Слободану

Опсеници Јелена Милоградов Турин је држала консултације везане за подељени

материјал. У nонедељак, 23. августа, такмичари су nосетили АОБ где им је
др Иштван Винце показао велики рефрактор и соларни спектрограф и детаљно
објаснио рад са љима. Два дана касније Ј елен а Милоградов- Тури н је одржала
консултације на којима су такмичари nитали у вези са проблемима на које су
наишли током рада са задацима који су подељени раније . После паузе од недељу
дана када су сви предавачи били заузети учешћем на научним скуповима, рад са
олимпијцима је настављен у среду 8. септембра тако, што је Михаило Чубровић
обрађивао са љима Клечекову кљигу. У петак су такмичари посетили Народ
ну опсерваторију на Калемегдану где су вежбали са Гораном Павичићем и Је
леном Милоградов- Турин на телескопима, наводећи их ва небеска тела видљива
те вечери. Сутрадан у подне Горан Павичић је на Народној опсерваторији са
љима вежбао посматраље Сунца, а увече посматраље звезда. У недељу 3 часа
космологије им је одржао Милан Ћирковић на АОБ, а после тога су имали
демонстрацију рада новог телескопа од страве мр Војиславе Протић-Бенишек
са АОБ. У среду 15. септембра, са такмичарима је вежбао задатке Михаило
Чубровић, као и 20. септембра када им је, у наставку, рад са руским школ
ским телескопом детаљно приказао Владимир Ненезић са Народне опсерваторије .
Увече тог дана су такмичари били на обуци код Владимира Бенишека на АОБ.
Владимир Ненезић је следећег, ведрог, дана са љима вежбао одређиваље ко
ордината Сунчевих · пега .
Uело поподне 24. септембра су провели са Олгом
Атанацковић-Вукмановић која их је тестирала за олимпијаду, уз једно краће
време када им је Анђелка Ковачевић одржала краће предаваље везано за један
так!dичарски задатак из небеске механике . Пред одлазак на пут са љима је ра
дио у понедељак 27.
септембра и Бојан Арбутина.
Маљу помоћ око радио
-астрономских појмова им је указала и Драгана Илић . Скоро на сваком часу
других предавача је бар део времена присуствовала Јелена Милоградов-Турин
која је цео тај курс организовала.
Скоро цео посао око организације путоваља је одрадила Војислава Протић
Бенишек уз сарадљу Владимира Бенишека .
Милан Ћирковић је -потписао по
требна акта : писмо Амбасади Србије и Uрне Горе у Кијеву, писма руковод
ству Математичке гимназије у Београду, поновљену молбу за финансијску помоћ
Министарству за науку и заштиту животне средине са детаљним трошковником
путоваља, писма МУП-у у вези са визама те изјаву захвалности . Кључну улогу

у одласку наше репрезентације на IX МАО одиграли су др Алексдандар Белић,
помоћник Министра за науку и животну средину задужен за међународну сарад
љу, те др Зоран Кнежевић, директор Астрономске опсерваторије у Београду. Без
љихове пожртвованости,

залагаља и

спремности

на лични ризик,

сви

напори за

наше учешће на овом значајном догађају били би узалудни.
На основу решеља директора Астрономске опсерваторије у Београду бр. 783/2
од 27. септембра 2004. године, а на предлог НАОК-а Друштва астронома Србије
за руководиоца националног тима се прихватио Владимир Бенишек . Екипа је бо
равила на путу од 28. септембра до 11 . октобра 2004. године. До Кијева је екипа
ишла возом, од Кијева до Симферопоља авионом и натраг до Београда авионом .
IX МАО се одржавала на Криму, у Симеизу. Слободан Опсеница и Урош Делић ,
ученици 111 разреда Математичке гимназије из Београда су достојно репрезен
товали нашу земљу, међу 18 екипа са 3 континента (74 такмичара). Слободан
О псеница је освојио 11 место а У рош Делић 111 ' место у класи сениора . Руководи
лац нашег тима је преводио текстове на српски језик и учествовао у Међународном
жирију за преглед и оцељиваље радова свих такмичара. Сви чланови нашег тима
су стекли драгоцено искуство и успоставили сарадљу са већим бројем страних
астронома и такмичара.

Наша екипа је уз др Армена Оскаљана

10.

октобра посетила Кримску ас

трофизичку опсерваторију, где су се упознали са инструментима и разговарали
о актуелним астрономским проблемима који се тамо обрађују. Организоване екс
курзије и обилазак значајних места (Симферопољ, Јалта итд.), у слободним тер
минима, допринели су посебно атмосфери пријатељства и разумеваља .
На основу nостигнутих резултата, Министарство за науку и заштиту животне
средине је доделило Слободану Опсеници и Урошу Делићу стипендије.
Има разлога да верујемо да ћемо имати за Х МАО добру екипу.

(Џримљено: фебруара

2005)

-
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ТНЕ IX INTERNATIONAL ASTRONOMY OLYMPIAD
The prel?aration of the team fro~ Se~Ьia an~ Montenegro and its participation at the
IX lnternatюnal A~tronomy Oly!llpta~ 1s descrtbed. The organizer of preparations was
Pro~. Dr. Jelena Mtlogradov-1\шn whtle the leader of the team in Crimea was Vladimir
Beшsek .The members of the (senior) team Slobodan Opsenica and Uros Delic won the 11
and the 111 prize respectively.
УТИСЦИ СА ПРЕЛЕПОГ :КРИМА
Урош Делuћ.

Математичка гимназија, Београд

девета међунаро~на олимпи~ада из астроно~~::~је је одржана од 1. до 9. октобра
2004. године у УкраЈини . СрбиЈа и llpнa Гора Је други пут учествовала: на таквом
такмичељу, додуше. први пут под новим именом .

-

То је једина земља припадница

бивше СФРЈ из коЈе су учествовали ђаци на Олимпијади. Представници наше
земље су били Слободан Опсеница и Урош Делић, аутор овог текста, обојица
~ада ученици 111/а разреда Математичке гимназије у Београду. Њихов пратилац
Је био Вла~имир Бенишек са .Астрономске !>псерваторије у Београду.

ОлимпиЈаде из ~~;строномиЈе се одржаваЈу од 1996. године и воде порекло од
Моск.овских о:пимпиЈада. досадашњи домаћини аст_рономских олимпијада су били
РусиЈа, Укр~Јина и Шведс.ка . Из статута ОлимпиЈаде се може видети да је мак

сималан броЈ учесни!<а из Једне земље пет. Три од тих пет учесника морају бити

млађа од 15 година (ЈУниори), док остала два морају имати између 15 и 18 година
(сениори) .

Како ~ нашој земљи није дов!>љно развијена обука из астрономије међу млађом

популациЈом, оба пута су СрбиЈу и llpпy Гору представљала само два учесника

оба сениори .

да би се одабрала два представника, 3.

одржана На~ионална олимпијада из астрономије .
ганизовала Је nроф.

јула 2004.

године ј~

Припреме за љу и обуку ор

др Јелена .Милоградов-Турин .

Иако су се на љој појави

ла само три кандидата, сва трОЈИЦ~ ученици истог одељеља, љено одржаваље је

било обавезно по ст~туту ОлимпиЈаде . Након тих квалификација кренуло се у
припреме за ОлимпиЈаду . У том послу, nоред огромног доnриноса проф. др Је
лене Милоградов-Турин, на љен позив, учествовао је такође велики број људи

·

вољних да што више помогну олимnијцима .

Крајем сеnтембра nут пас је навео у Украјину, тј. у Симеиз, један мали градић
на обали Uрпог мора, на Кримском nолуострву . Организатори су оставили два
дана У.чесницима да се одморе од nута и да се nривикну на нову околину . То
~реме Је одлично nослужило и за уnознаваље са учесницима других земаља, којих

Је било укуnно

76

из

18

земаља .

Трећег октобра је nочел? провераваље астрономског знаља, које се састојало

од три рун~е. Прва рунда Је била n!>сматр~~;чка и одржапа је увече 3. октобра.

Сваки ђак Је добио цедуљицу са СВОЈИМ броЈем . Када би био nрозван, морао је
да оде до nосматрачког места, ~алеко од осталих ђака . После nредаје потребних
одговора на nитаља, сnрове~ен. Је стазом ~о хотела без икакве nрилике да nитаља
!Iроследи неком учеснику кОЈИ ЈОШ увек НИЈе био прозван. Максималап број nоена

Је био шест. друга рунда је била теоријска . Она је одржана следећег дана
4. окто?ра . Сваком учеснику, у зависности од тога да ли је јуниор или сениор:
давано Је шест ~адатака . Од ђака се очекивало да их заврше за само четири сата.
Сваки задатак Је носио по 8 nоена.

После једног дана одмора, б . октобра је уследила трећа, nоследља рунда, тэ~ .

nрактична.

Постављена су била два задатка које је било неопходно решити уз

nомоћ мало више раз~иmљаља . Време одређено за решаваље је оnет било четири
сата . Сваки задатак Је вредео по 10 nоена. Мора се наnоменути да ученик није
знао све до до~еле награда колико има nоена.

Све је било у грубим nроценама .

Од констатациЈа да се неће ништа освојити ишло се до тога да ће неко бити

nоследљи на листи или да је неко задовољан и бронзаном медаљом. Руководилац

тима, Владимир Бенишек, био је увек оран да бодри чланове нашег тима и да
nокуша да им, сем такмичеља, омогући и други програм .

Организатори су се такође nотрудили да нам што више исnуне слободно време.
И усnевали су у томе . Многобројни излети су нам nружили одмо-р скрећући
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1

мисли од задатака и прогноза. Један од излета је био пут жичаром на Мишор
планину . Та жичара је једина у Европи која нема потпорних стубова. За кратко
време, неких десетак минута, уз приметно заглушеље ушију, смо прешли више од
1000 метара висинске разлике. На Мишор планини претежно живе Татари , који
се углавном баве изнајмљиваљем коља и продаваљем на штандовима туристима,
тј . једноставно речено, живе од жичаре. Увек ће нам остати у сећаљу јахаље на
кољима, пошто смо се осећали као да смо у 19. веку. Излет на који ћемо свакако
увек мислити кад помислимо на олимпијаду је посета Воронцовљевом дворцу у
Алупки . Прво што смо могли приметити је да изгледа као дворац из средљег
века . Наиме, касније смо сазнали да је дворац намерно грађен на захтев грофа
Воронцова у различитим енглеским стиловима, с тим што сваки део дворца одго
вара једном стилу градље. Поглед из Воронцовљевог дворца на сунцем обасјано
море, док нам опојни мириси милиона врста цвећа пријатно делују на ноздрве,
очарао нас је . Водичи се поносе и податком да је у том дворцу за време Конфер
енције у Јалти одсео Винстон Черчил. Поред дворца се налази огроман парк у
којем лабудови пливају по малим језерима и где постоји велики број различитих
врста дрвећа од којих доста. љих ни не потиче са Крима . Такође нам је била орга

УдК

ЗВЕЗДАНО О :КО И ГР Ад•

-

Оливера Обрадовuћ
Филолошки факултет, Београд
Ово није прича из Хиљаду

u

једне нoliu али може да вас одведе у бајковити

град и учини да заборавите на време. На.таша и Хозе нам поклаљају карту до
Валенсије да бисмо видели L' Hemispheric, један од најлепших планетаријума на
свету . Овај културно - научни комплекс, изграђен почетком трећег миленијума,
обухвата: nланетаријум, музеј науке, nрироде и рекреације, океанографски ком

nлекс са делфинаријумом и концертну дворану (музичку палату) . Затим следе
Хозеове фотографије града из циклуса под именом "да ли је Валенсија продала
душу будућности?" . Ту се огледа сва лепота необичног споја старог и новог,

·

модерног и традиционалног .

Дигиталне камере и фото апарати су свакако револуционарне справе . Слике се

низована посета Кримској астрофизичкој опсерва.торији (КРАО) где смо обишли
неколико виљушка.стих телескопа . У повратку смо прошли кроз Севастоnољ, на
јпознатију луку на обали Крима.
Како смо nри доласку преспавали у Кијеву једну ноћ, имали смо времена. да.
се прошета.мо мало и по главном граду Украјине, који је на нас оставио утисак
nраве метрополе . Широки булевари, огромни паркови и зграде су само допри
носили таквом утиску . Такође смо стигли да. се прошета.мо и кроз Симферопољ,
главни град Крима. Украјина нам је остала у сећаљу као једна nредивна земља.
Све време тих излета смо били у међусобној комуникацији са осталим екипама,
мада међу најчвршћим новим nознанствима морамо издвој~:~ти екипе Бугарске,
Јерменије и Тајланда .

53-13

-

брзином муље преносе с краја на крај планете, отпорне су на ·ватру и воду, време
им ништа не може. Оно што је било тренутак и субјективан доживљај само једног
ока постаје наслеђе и привилегија милионског аудиторијума . Или неколицине
посвећених.
Видео презентација мр Наташе Станић и др Jose Francisca Salgada организована
је на предлог Добриле Синђелић-Ибрајтер (уредника кљижевног и трибинског

програма) из Културног центра Београда у . оквиру серијала ПУТОВАЊА. Био
је то низ слика за клуб посвећених али не и малобројних. Бар што се тиче мог
личног доживљаја тих новембарских сусрета са Шпанијом у · галерији Art Get .
Иако се у Београду већ било смркло у 19 часова, могли смо да доживимо врелу
јулску Валенсију увидом у преко 300 фотографија необичне лепоте и уметничког
сензибилитета . Корак по корак, каменчић по каменчић, скла.пао се мозаик старе
и нове архитектуре, традиционалног и модерног, науке и забаве, прагматичног и
романтичног.

Но, вратимо се у не тако далеку прошлост. Лето је, светски конгрес планета.ри
јума у већ поменуто~ граду маште . Чујемо оно добро познато клик елект·ричног
миша уместо клика фото апарата и видимо прву фотографију - L' Hemispheric,
објеl(ат монументалне архитектуре , бљештава белина гледа у велико _ валенсијско
плаветнило. Звездано око Валенсије има куполу са пречником од 26 метара. Око
здаља се шире дивни зелени паркови (Лоркино зелено!) са краљевским главама
палми и мирисним љубичастим алејама лаванде. Све то снимљено је из различи~

тих углова, прека освежеље из фонтана, смена горљег и дољег ракурса, све је мајс

торски забележено- жива сЛика којој речи нису потребне. Подневно Сунце сија из
сваког угла, видимо игру светлости и сенке у различитим призорима. Плаветно
небо као плашт тореадора пада на Валенсију, на беле уштиркане столљаке и
чаше пуне чувеног валенсијског вина. На тераси Звезданог ока з·а учеснике кон
греса приређивани су укусни обеди а. у љеговој унутрашљости нижу се сцене

Поzлед на Црно море uз Воронцовљевог дворца

Онда је дошао

8.

октобар и планирана церемонија уручиваља награда и зат

вараља олимпијаде . Прво се кренуло са доделом диплома за учешће на олимпи
јади. На почетку је назна.чено да ће љих добити само они који нису освојили
никакву награду . Сваки присутан ученик се надао да баш љегово име неће бити
изговорено. Када је завршена додела тих диплома, у сали је одједном наступила
радост nреосталих "срећника", међу љима и аутора овог текста. Слободан Опсе
ница је освојио другу награду, а Урош Делић трећу награду. Металне медаље
никоме нису уручене. Ваља напоменути да је најбољи у јуниорској конкуренцији

био Тигран Назарјан, представник Јерменије, а да је у сениорској конкуренцији
најбољи био Дмитриј Михалченко , представник Русије . Са олимпијаде смо се
вратили препуни добрих утисака, нових познанстава и задовољни својим успе
хом, мада уз благи осећај да је могло и боље.

(Примљено: фебруара

2005)
IMPRESSIONS FROM BEAUTIFUL CRIMEA
Impressions from the Crimean peninsula in Ukraine, where the IX International As- tronomical Olympiad took place, are given in this report.

из ЗD биоскопа будућности . Поред Звезданог ока, посетиоце овог необичног
града уметности и науке фасцинираће музеј науке, природе и рекреације са укуп
ном површином од З

000

квадратних метара

-

интерактивним едукативним ек

спонатима, играоницама и радионицама. На крају овог "комплекса будућности"

налази се океанографски музеј са очаравајућим подземним акваријумима (где су
заступљне фауне Канарског, Средоземног и Северног мора), делфинаријумом (у
коме делфини изводе увежбане ПЛ!!Сне ··тачке) и орнитолошким кутком усамљених
фламингоса.

Као шлаг на · торти, на крају долази фотографија недовршене кон
цертне дворане (зар тамо постоји нешто недовршено, питам се). И тако, док
посматрате изложбене просторе, макете, симуЈЩције и сцене из планетаријума
будућности, у вашој машти преплићу се наука и забава . Схватате даје едукација.
у

ствари

стваралачка игра,

лага.на игра уз звуке кастањета и гита.ре,

ништа не

оптерећује, све вас мами да чујете, додирнете, доживите, уживите се, ужива.те .

• Видео презентација мр Наташе Станнћ из Београдског планетаријума и др
Jose Francisca Salgada из Адлер планетаријума (Чикаго) галерија Art Get, 18. и
25. новембра 2004.
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Дошло је време да из града науке и уметности кренемо, као прави туристи,

врелим улицама Валенсије.

.

.

Валенсија лежи на источној обали ШпаниЈе, у ВаленсиЈСКОМ залив_У Меди

теранског мора.

На љеним улицама и трговима руку под руку корачају прош

лост и б.удућност, што љену садашљост чини и атрактивном и узбудљ~вом. Беле
пешчане плаже, терени за голф и пажљиво уређени паркови отв~рају многоб~
ројне могућности за рекреацију и уживаље. Природни резерват_ Језера Ла Ал

УдК

520.2.02

-

ЈЕДНОСТАВНА ЕКВАТОРИЈАЛНА МОНТАЖА
Оливер В,uнце
Астрономска опсерваторија, Београд
За аматере су увек биле интересан
тне конструкције које су једноставне и
лако преносиве .
Још су интересант
није оне које се, поред тога, моГу ручно
направити . У овом ч-ланку садржан је
опис једне такве . конструкције. Попу:
парно се зове екваторијапна монтажа
и служи за праћеље небеских објеката
(звезда, Сунца, Месеца итд.) на небе
ској сфери . Веомаје популарна у свету
аматера који се · баве астрофотографи-

буфера је прави рај за љубитеље птица. Пл_анинска област обилуЈе виноградима,

воћљацима и маслиљацима. Предели из баЈки!

Наша Временска ма.шина слеће на јеДан од тргова. Надиру звуци прошлос-х:и
трговци свилом, сребром и стаклом хвале своју робу1 затим г.!!асови нес:аЈу
у облаку прашине, ноздрве нам обузима мирис паеље tкажу да Је валенсиЈска

-

.

најбоља) и враћамо се у садашљост.

За становнике Валенсије је карактеристично да Ј?етко болују 0!1- стреса, љихова
филозофија је садржан а у речи .ма-њана (сутра ћемо) и заиста умеЈу да цене лепоту
свакодневног живота и да осете романтику ватромета и месечине.

-

Слика

јом.

1.

·

·

Конструкција се базира на спедећој идеји : две даске сnојимо са шарко.м као
што је приказано на nрвој епици (Сп .
1.) . · Дољу даску фиксирамо (рецимо
на неки троножац) али тако да уздужна оса ш<;~.рке бу де усмерена .према полу
(северљачи). На горљу даску учврстимо. фотоапарат (или било који инструмент
са. којим желимо да посматрамо) који затим усмеримо према небеском објекту
коЈи посматрамо. Кроз дољу даску провучем дугачак iпраф. Лако је замисшiти
да окретањем шрафа ми заправо померамо горљу даску. Пошто је оса шарке ус

мерена прем_а попу (Северљачи), ми заправо пратимо небеског објекта на небу по
ректасцензиЈи . По декпинацији разуме се није ни потребно пратити јер се она,
за исти не~ески објекат, не меља у току краћег временског периода.

Оваквом

конструкциЈ?М смо у стаљу да, равномерним окретаљем шрафа пратимо кретаље

15 мин. Међутим након тог времена( као
1), настаје одступаље у праћељу тзв .

последица
тангенсна

грешка). Више нећемо бити у стаљу да пратимо објекат равномерним окретањем
Град !Султуре

u

нау1ее

Палата уметности (Art Palace), планетаријум са 3-D биоскопом (The Prince Felipe Science Museum), _највећи акваријуми и највећи делфинаријум на свету У ком

бинацији са средњевековним грађевинама, катедралама, торљевима и тврђавама

.

само су неки од изазова овог града светлости .

Валенсија се може назвати градом вечног пролећа зато што Је просечна Г?
дишља температура изнад 18°С. Динамика развој~ и богата културна традициЈа
(град су основали Римљани 138. године) чине оваЈ град привлачним за све људе

који траже инспирацију у космосу али и у дубинама људске душе, за све уни
верзалне уметнике и научнике који својим истраживањем и ствараљем желе да
обухвате све до краја хоризонта, и даље .

.

Као светлуцава тачка на репу ове звездане приче, СТОЈИ Наташина реченица

коЈ· ом Ј. е завршила излагаље : И Београд може имати звездано око! Не мора бити
најлепше на свету, важно је само да прогледамо
))

И за крај још једна практична вежба .

Када скло~ите корице овог часописа

изађите на оближљи трг или терасу, боси.
плашт и склопите шаке као кастаљете .

".

ЗагледаЈте се у ноћни светлуцави

Пустите да вам звезде дотакну врхове

прстију. Зажмурите ... Добро дошли у Валенсију!
(Примљено : фебруара

2005)

STAR ЕУЕ AND ТНЕ CITY
Video presentation of Valencia and its planetarium, made Ьу Nata5a Stanic from _Belgrade and Jose Francisco Salgado from Chichago, during the wor~d congres of {>lanetш:шm,
and presented on 18 and 25 November 2004 in Art Get gallery ш Belgrade, lS descr1bed.

•

шрафа већ ћемо морати да га убрзавамо или успоравамо. То је нарочито незгодно
ако се жели организовати праћеље електрqмотором ( епектромотор се фикс ира за
горљу даску; видети идеју на Сп. 2) . Ако се неко одлучи за конструкцију ове
монтаже, у првој табели (таб . 1) може наћи корисне податке о неким мерама
радног прибора . У првој колони налази се тзв. ход шрафа . То је величина која
нам казује колико ће величина а (в . Сп. 1) да се промени за један обрт шрафа
(број обрта је исто што и број навоја на шрафу). То наравно зависи од врсте
шрафа . Ако шраф има више навоја по јединици дужине то ће промена величине
"а" да буде већа . Колики је ход шрафа може да се провери веома једноставно.
Наиме, измеримо дужину шрафа и избројимо број навојака по тој дужини. Јед
ност~ном пропорцијом затим израчунамо ход шрафа односно, промену величине
а за Један обрт шрафа .

Табела

1.

Мере за с~СЈ~аnа-ње е1еваторuјалне .монтаже са две дас1ее.

ход шрафа (мм)

1
1.25
1.5

р(мм)

225
290.3
341.5

дебљина плоча (мм)

10
12-16
20

Иновације за боље праћеље

дејв Трот

(Dave

'

1

i

1

'1

11

Принцип рада екваторијапие моитаже

небеских објеката у току 10 до
промене дужина а и л {в. Сп.

1

1
'1

Тrott), амерички аматер-астроном, је пронашао начин да

смаљи тангенсну грешку. Његова идеја је следећа: Поред ове две даске (које смо

у досадашљем опису звали "горљом" и "дољом") он је фиксирао ТЈ>ећу даску као

1'
1 1
1

= - -·
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што је то приказано на следећој слици (Сл. 2.} Сада имамо следећу ситуацију:
доља даска је фиксирана за троиожац. Кроз љу се провла~и mраф. Горља даска
је покретљива али се у овом случају за ~У. не причвршћује фотоапарат . Фотоа
парат се причвршћује за трећу даску коЈа Је такође шаркама фи~сираиа за дољу
даску . На сл. 2. можемо видети две варијанте овакве . ко~,струкциЈе. да би могли
да их разликујемо условио их назовимо "тип 1" и "тип 2 .
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шраф~
фиксирана---~~~~~

шперплоча

даск а

матица од~
дрвета

.~

ушице

Слика. ·З.

Зашто је ЈСџрисно изrра,цити еi<ВаторијаЈIВу монтажу?

Израда екваторијалне моитаже )е веома једноставна. Материјал од кога се ·
израђује је јефтин и приступачан {У целу апаратуру треба уложити релативно
мало новца а сав материјал се може наћи код столара и на пијаци).

На апаратуру се могу фиксирати различити инструменти (телескоп, фотоа
парат, CCD камера итд.) Самим тим је широк опсег наших моГућности да при

-

шарка

/r
!
i

,1

!'

Слика

2.

Два тиnа е?Сваторијалне .монтаже Лево : тиn

1

Десно : тиn

ћемо да пратимо 120min (са мотором који се једном обрне у минути). Са дужим

шрафовима који имају маљи ход могуће је пратити дуже .

* Као и код сваке екваторијалне монтаже и овде је битно да се монтажа усмери
(да се шарке усмере ка Северљачи) . У ту сврху најбоље је причврстити мали
телескоп за фиксирану плочу (видети Сл. 2.} али тако да буде паралелан са

Табела 2. Греш?Се npa!ie111a у лучнu.м се?Сунда.ма {nозитиван nред:жа?С :жаЧи да
nраће111е жури негативан nред:жа?С :жачи да ?Сасни.)
моитажа са три

моитажа са три

(min}

даске

даске (тип

даске (тип

15
зо

45
60
75
90
105
120
У табели З.

I)

уздужном осом шарки (подразумева се да саме шарке морају међу собом бити
паралелне).

11}

* Дрво је осетљиво на температурске промене и промене влажиости ваздуха.
Због тога дрво треба премазати неким заштитним средством (бензин, нафта итд.).

2
19
66
157

о

о

о
о

о
о
о

З07

з

о

5З4

7
15
29

- 1

немају додирних тачака. На сл. З. можемо видети једну идеју за тај детаљ. Шраф

- 5

укуцамо два ексера у матицу од дрвета и након тога одсечемо главице ексера).

854
1284

1

-

-з

Матица од дрвета са ушицама належе на носаче (у перспективи носачи личе ва

иаглавачке окренути мост) . Ови восачи се причвршћују за фиксирану даску. На

слици је приказан само један у визу начина да се то уради. Наиме, восачи су
причвршћени за шпер-плочу а шпер-плоча је ексерима закуцана за фиксирану
даску. Напомену ли смо да шраф и фиксирава даска ве с14еју да се додирују. Зато
се фикс ирана даска буши тако да попречви пресек рупе бу де већи од попречвог

Табела З. Мере за ?СонструfСt!ију (изражени у .мuлu.метрu.ма)

ь

Ь/с

монтажа са две

монтажа са три

монтажа са три

даске

даске (тип

даске (тип

290.З

* Најпипавији део Израде монтаже је онај где се шраф провлачи кроз фиксира

ну даску . Јасно је да фиксирана даска не може послужити као матица за шраф јер
се приликом праћења, угао који заклапају шраф и фиксирана даска меља. Према
пролази кроз матицу од дрвета која има ушице (ушице можемо направити тако што

могу се наћи мере прибора (изражених у милиметрима) ко~е

III)

Најбоље решење је заменити дрво са неким пластичним материјалом.

томе ту се мора исконструисати нешто што омогућава да шраф и фиксирана даска

можемо да применимо да би фуикционисале наведене моитаже. Уз ове пропорциЈе
иде електромотор који има 1 обрт/мини шраф чији је ход 1.25mm

r

небеских објеката .

* Од дужине и хода шрафа зависи колико дуго ћемо моћи да пратимо небески

уочити да монтаже са три даске имају много боље праћеље (односно маљу тангеисну грешку) него монтажа са две даске.
.

монтажа са две

Израдом екваторијалве монтаже стиче се боља представа о привидном кретаљу

објекат. На пример, са шрафом чији је ход шрафа 1.25mm, дужине 150mm моћи

Можемо Јасно

време праћења

.

комете , астероиди, окултације итд.

Неке важве напомене за изра,цу еi<ВаторијаЈIВе монтаже.

2

у другој табели (таб . . 2.} можемо видети грешке праћеља (изражених у л~чној
секунди) у функцији времена за, до сада , представљене монтаже.

мевимо екваторијалну монтажу. Можемо да посматрамо или да фотографишемо
различите феномене и објекте као што су : помрачеље Месеца, помрачење Сунца,

пресека шрафа. Међутим, због тога што шраф заједно са матицом од дрвета само

IV}

343.4

4З5.4

З28.4

254 .0

50.8

127.0

6.464

2.0

належу на носаче читава конструкција ће бити лабава.

Зато се препоручује да

се празан простор између фиксиране даске и шрафа попуни стакленом вуном (или
ватом) .

..

ЛИТЕРАТУРА:

***:2000, Meteor, Joиrnal of the Hиngarian Astronoтical Association, No. 2.
(Примљено : марта 2000)
SIMPLE EQUATORIAL MOUNTING
.
Basic facts about simple equatorial mounting for amateur astronomers and instruction
for its construction are given.

---·
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ВЕЧНА СВЕТЛОСТ ВАСЕЉЕНЕ -

КОСМИЧКИ МАНИФЕСТ НИКОЛЕ ЦВЕТКОВИЋА
Мuлан С. Дu.мumpujeвuli
. Астрономска оnсерваторија, Београд
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ситом и емотивном колоплету У збирци
вско-стражиловским
осведоч~а се космо " Б и~е од замаме " ' исnуљеној бранко-

Иберико"' која је надахвута замамним л;~::1.~~и ~~~~~ј~а~оА.~:~брп~смиТ"Зо
лирски прожима митско легендарно и фак тогра ф еко у стваралачкој коресnонм. у се

денцији која афирмише ~убав према в

женствевој лепоти и замамности оличе:~.но женском што вас вуче горе; према

маmтовите васељенске визије и Енергија Ј ~ОЈ~шЈ_еи в~~ета, што nоетскиб дограђују
узвишево космичког.

Овде п~едстављамо Uветковића самосвојним песвичким в·

Док живиш, с ватром радосницом живи.
Сунце је усхит, преобиљем храни
Јаловости и црном трну сви су криви .
Са славујем у срцу омркни и задани.

универзитета, објавио је двадесетак кљига које се баве кљижевно-естетичким и
уже поетолошким проблемима. Уз то, nубликовао је и седам збирки nесама ра

зличите тематике, у којима је веома присутна космичка симболика. Када nева о
животу, свету, љубави, социјал·iiим темама, преnлићу се и прожимају представе

астралних простора и васионска антологија. Већ у првој збирци nесама "Све је

лажевог и

·

.

·

љега поезиЈа "вечна светлост васељеве". noe с
Ј~РУЈУ У коме Је за
- звезде овоземаљског театра" нanyc-i-e' сце~;,и;о~озеивом да Је "врђеме да људи
nутем како "галерије космоса" не би ост~ле n
. в планете и П<;' у Млечвим
"васељенске јатке живота" које "окато зевитиР.Э.:~р и л~~ким визиЈама С?,унца -

ћим свитањима. За читаоце Васионе из б

"Живети пуним живртом"
за Сергија Димитријевића
Hu'lf.oлa Цвem'lf.oвuli

Никола Uветковић (1939), nесник, есејиста, критичар и угледни професор

илац идеалног,

'

едаЈу и !,златне вити будУ-

нички глас у несводљивом певаљу 0 живо~iо~~~ј с:В~з~~ ~ас:::~ особенији пес-

-

:ЈЬубав" (1979), лирски се дочарВ:вају галерије космоса , васионско семе, а у грлу
1

НЕУГАСЛА ВАТРА СВЕТА
поез ·
·
светлост васељене демијуршко оба~Ј·авСU:~а Је онда неугасла ватра света, вечна
П е
·
'
новог живота ствараља
Ако су интелектуалци со земље

о зи~а ?светљава, кали и животвори звезде учећи их а себи б

~::,~J'::':i·.~:oj~·:~~.:o:~;~~o;,:r~J:".'.:~~~~~"'.:·~:~:.;~~:;:-.::.:;z~t~::~r~
Поезија је једина Светлост Земље к

је· ·;,метеор загрцнут" па зуби лирског субјекта чврсто гризу "кришку неба" . У

·

·

nоменутој збирци nесама први циклус има карактеристичан наслов "Имnресија -

из времена са којим је у вечном загрљ~Ј: н0:~с~едно долазб из васељене, зрачи
мичким изласком звезде коЈ·и се вазда догађ. а са Сеша пепео ивших дана са кос-

звезде" 2 , као и "Чувидне мисли"

у којима је

?Свет:љава Време; чак и кад светли љена nр~::и:а' н:':~л:у~~~;r:ниас.хоОна
вазда
ЈасниЈи.. .
дишта су

(1995) овај nесник и вое~ичар сав је окренут небеским и звезданим просторима,

је својеврстан "прогр~" који на крају увек :~~ii:.opa~~~:i:a::в~yт и ~вет, о~а
упустиље.
ствари ..чин победе ' Један вид nобеде У име правде и истине, У имедУбесловесне
ности Је

залазак Сунца" , док је средишљи именован као "Звездано непце". Ту је и кљига
стихова "Светлости земље" (1992) у којој је nеваље под насловом "Ствараље
(2000)

и "Биље ОД замаме"

(2000),

Пра

наглаmено присутан космогоiијски ерос. За Uветковића је "nесма небесни знак"
који усnоставља својеврсни поредак у бићу васељене, обзнаљујући творачку моћ
Слова и Речи као светог звука . У раним nесмама "Плаветно доба дечаштва"

Поезија је разазнаваље БудУћности

о чему поред осталог сведоче и циклуси "Сребро звезда" и "Пуnак земље". Ови
стихови настали у ·Гимназијским данима најављују будУћУ "Светлост земље" и

чулног, у прожимаљу са етеричним, звезданим, прозрачним и неухватљивим. У

основи ове лирике су промишљаља о крају и бескрају живота, о космичким прос
транствима, и непрегледном времену и простору васељене .

У · nеваљу о Косову и Метохији ("Косовијада", 1997), о драми људског
страдаља, у циклусима "Јадовна" и "Срnско слово", зрачно су присутни космички

симболи . У видовданској етици и nоетици . на чијем је трагу Uветковић, исказује

се.и!!-јвиша мера људске части и слободарства . Певаље је за овог аутора ствараље
света- међу звезданим световима. То је "прекопута-:- свет, подсвет васељенског,

неугасла Светлост Земље за друге" 3 . У стиховима се разазнаје плаветни бескрај

са мирским уверељем да је васцело твораштво "болна радост ускиптеле земље и

небески румено плаветни круг и бездан", што сличи Uрљанском . За нашег nес

ника, Лаза Костић је "небесник у плаветном хору завичај а", а док траје "берба

Божјих винограда Срем кандилом сунца сјаји".
.
У Uветковићевој интимистичкој лирици скоро да се све nресипа и киnти од

космичке симболике ("Недохвати", "Сунчана" и др.), која се преnлиће са жив

отним, имагинативвим, свакодневним, а сан и јава се ту налазе у _ васељевски узно1

"Галерије космоса су празне" у антологији песама о космосу "Космички цвет",

стр.

172 .

"Ствараље звезде" у антологији песама о космосу "Космички цвет", стр. 91.
3 Кљижевно поетички фрагменти уз "КосовијадУ", у кљизи "Косовијада", Матица
српска, Нови Сад, 1997; стр. 77,
.
·
4 "У врту љиљана", Матица српска, 2000. и "Биље од замаме", Просвета, 2000.
2

И в

·

Певаље које nред собом има само опс

·

нужно је детерминисано и сведено само н~а;~i ;:~:~Ј ;:~:јТ:~~~Јалном грчу,

обузетост лирско-интимистичким, рефлексивним и космичким. У пејзажистичким
назнакама, бојама и динамичним покретима, аутор сугерише смисао астралног,

унцем.

.

ва nоезиЈа не зна за космички излазак

КОСОВИЈАдА,

·

Матица српска, Нови Сад

•

ГАЛЕРИЈЕ КОСМОСА СУ ПРАЗНЕ
Видик је ућуткан
Ветар је заборавио своју улогу
Па сад глуми - Олују.
Човек учи _ напамет тајну nостојаља.
Завршена Је велика представа
На земљи.
Светла се гасе - док звезде трају
Плавет се до nynкa откопчава

Тренутак је пун неба

·

И време је _да човек престане да статира

У "КомедиЈИ живота".
Време је да људи- звезде овоземаљског
театра

Напусте "Малу сцену" наше планете
Јер представе љихове
Не беху добротворне
У корист ове планете ...

(Глас иза кулиса:

Нећемо више рат

за сценографа ужаса,
Ни главну улогу

1997.
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Кад му сија празнина и боли незиана рана.

у играрији умираља
Ни фронтове за успелу сцену смрти

Сунце у расколу светлост је виловита,
И када жари разоткрива будућност ватре
Прељубе пламеиих узвинућа пре освита
Семе небесно ништа не може да затре.

-

Доста су нас топови васпитавали

Глувоиеми били заувек.

Ћутљивомртви!!!
Нека нас тишина учи како треба
живети)
Време је да људи пођу Млечиим

Сунце у расколу, у оку дивље јато
Живот без жара у срцу- на прагу је бездаии.
Ономе ко силно жели путем се раздани
У вечној кретљи живљеље је пребогата .

путем

На велику ревију комета
У партеру Малих кола
1

t
1

~

Нису сва места заузета .

11

Галерије кос}о!оса су nразне

Сунце у расколу сија и пре сваиућа
И не зна за голи :мрак сустајаља
Ово је једри изданак узвинућа
Неугасло пламти и не зна за покајаља.

Пред почетак нове сезоне
Ракетних викеидоваља.

Бродвеј Васељеиа пали
Рекламна светла.

Са месеца јављају Тристаи и Изолда стигли са
закашљељем .

1

Ј

Век овај

Животопис пише свој

-

У дослуху са подневом окато зеиити

Врхунцем такве најдубље дно хтеља
Будућем свитаљу испреда златне нити
И себе ствара из свог сјаја и озареља.

На полеђини плавети

У предвечерје учи небеса жарио:м руменилу
И звезде далеке да бу ду себи јасне
Та светлост свесвета на јетком тавнилу
У расколу, као со земље, никад не гасне.

Коју потписује облаком.

Сунце у расколу сија и пре сванућа
И не зна за голи мрак сустајаља
Оно је жарки изданак вајног утриућа
Неугасло пламти _и не зна за покајаља.

ЛИРСКЕ СКИЦЕ

Над сликама Саве Шумановића
За Љ. Ковачевића

·

1

Сунце безглаво од себе откинуто
Жари и пали бојом која губи тежу.

И УМНИЈЕ ЈУТРО ОД ВЕЧЕРИ

Трајаље је ту, на слици, за трен укинуто.
Скончаље и слутља мреже црну мрежу.

Простор смисао меља на љеговим "пределима",
Брдо се у своју вечност пресв_лачи .
Пропланак узлетео зеленим крилима.
Неподатан сивилу заумном што тлачи.

Васељенска јатка живота - сунце
Над земаљским отворене рајске двери.
Бездана је све што хита у врхунце,
И умније јутро од вече11и.

-

Сумљаш ли у срцу, суздРжи се горДо.
Охолост гасне у сенцИ иоћи.
Варку ве прећути и кад стровали се брдо,
О:мркиемо ли заблудио, Дан иеће доћи.

СВЕ ЈЕ ЉУБАВ,
Кљижевии клуб "Г лубочица",
Лесковац,

1979.

***
Како умом разбистрити невидело?

СВЕТЛОСТ ЗЕМЉЕ

Ка заумљу пути непознати.
Заноћи ли у сну сазвежђде весело
Зајутриће светлост што се небом јати.

1
Сунце у расколу жари припитомљену таму

Као истИна је једина светлост земље
Што никад не гасне у своме пламу

СВЕТЛОСТ ЗЕМЉЕ,

"lnter-Ju-press,
1992.

А враћаље вечном праху је безумље.

Београд,

НИКОЛА ЦВЕТКОВИЋ

Сунце у расколу не зна за покој и пепелиште

И кад се јутром рађа а с вечери гасне у треnтају

Дана

Вечном путиику иамернику осветљава исходиште

(Примљено: јануара

2005)

ETERNAL LIGHT OF ТНЕ UNIVERSECOSMICAL MANIFEST OF NIKOLA CVETKOVIC
An essay on the cosmical in the poetry of Nikola Cvetkovic is presented, together with
4 poems and one poetical text of this author.

278 - - - - - - - - - - - - - - - - УдК

ВАСИОНА LII 2004,

ВАСИОНА LII 2004, 5

5 ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - 279

Astronomica.l horizont - Ви,.цикова пипија ( астрономски хоризонт) , замишљени
90° од зенита .
Astronomical latitude - Астропомска ширина, угао између вертикале у неком

круг који је свом својом дужином на

001.4/52

-

АСТРОНОМСКИ РЕЧНИК
Божuдар Д. Јовановuћ

.

Професор универзитета у пензији

стручних израза у Астрономији.

т~рмино~~гиЈа

Захваљујући постоЈ~~им "вариьантама

стручној и у популарној литератури се користе "наши

изрази .

и У

Ba.rred spiral - То је премоmћена спирала rалаксије чији су рукавци припо
јени на крајеве попречног моста а не непосредно на језгро .
Bina.ry sta.r -

.

После енглеског израза долази наш, уколико постоЈИ, а затим долази опис,

како би се избегао неспоразум. Уколико је познато више превода, навешћемо и
љих.

Absolute magnitude - Апсолутна вепичппа, привидна величина коју би небе
ско тело имало на даљини од 10 парсека.
Acceleration - Убрзаље, промена брзине у јединици времена .

-

Ca.rbon cycle -

Уr.љеников циклус, низ нуклеарних фузионих дејстава који по

мажу да од угљеника и водоника настане хелијум и угљеник и да при том преостане
енергија .

Ca.ssegrain telescope- Касеrренов телескоп, тип телескопа код којег је окулар .
- објектива.
Ca.ssini division - Касинијева раэ,целиица , празнина која у Сатурновом прс

између дужи повучених из те тачке до крајева неке друге дужи или лука .
Annula.r ecclipse - Прстенасто помрачеље, помра':lеље код кога, У тренутку

смештен иза огледепа

максимума, не буде помрачено цело небеско тело - Један део, близу ивице, У
облику прстена и даље светли.
.
Annula.r cone - Прстенаста купа, онај део купе сенке са кога Је видљиво прсте-

Сунца, у којој је најдаље од Сунца .

помераље Сунчевих пега у току једног циклуса .

теже неког другог .

Angula.r diameter- Уrловни пречпик, угао који заклапају дужи повучене из
једне тачке, до крајева пречника неког небеског тела ..
Angula.r distance - Угловна ,ца.љина, угао у некоЈ тачки, мерен у степенима,

Antapex of Sola.r motion- Антапекс (кретаља Сунца), тачка на небеском своду
. . .
.
Apa.stron - Апастрон, тачка на путаљи двојне звезде у КОЈОЈ Је она наЈудаљенија од свог пара .
.
Aphelion - Афел (Апхел), тачка на путаљи небеског тела , коЈе обилази око

Bolide - Боли,ц, метеор који експлодира у лету .
Burst- Блесак, кратак проток интензивног зрачеља са наглим опадаљем .
Butterfl.y diagram - Лептиров ,цијаrрам, цртеж који се користи да прикаже

Capture - Зароб.љаваље, промена путаље неког небеског тела при чему од
оног које се слободно креће по пространству постаје оно које потпада под утицај

бројних пега и ерупција.

од које нам се чини да се Сунце удаљава.

То је ,цвојпа звез,ца , пар звезда које узајамно обилазе једна око

друге.

Active Sun - Активно Суице, Сунце у доба појачаног зрачеља, "буке", бура,

насто помрачеље .

даљина Земље

Autumnal equinox - Јесеља рiшпо,цпевница . Дан када на небеској сфери
~унце пролази кроз раван небеског полутара са севера на југ . У том дану су
Једнаки по дужини обданица и ноћ.

~ично с~то

сакато ~осрбљени" термини који уопште не воде рачуна о нашем Језику.
а
темати~~ри су већ пре много времена издали Речнu?> .мат~атuч!rоХ израза .с~
упоредним преводима на још четир~ језика и оставили траЈНУ осно;r на КОЈОЈ
може да се "градИ" . Астрономи то ЈОШ нису урадили . Надам се да е ово што
следује да их подстакне па да и они то саставе.

Astronomical unit (AU)- Астропомска је,цииица (АЈ), средља
149 597 870 км
Aurora - Поларна светлост, бледа визуелна појава повезана са

од Сунца тј .

геомагнетском
активношћу. Појављује се претежно у близини полова Земље а одиграва се н& '
даљини од 100 до 200 км од површине Земље .
·

Потка за енглеска-српски астрономски речник већ годинама постоји као дf?

бра воља, жеља, да се и у српски језик ув~де јединс-z:вена тзв.

м есту и равни екватора Земље.

тену дели два светла појаса.

Celestial equator - Небески екватор је замишљена кружна линија на небеској
сфери која је једнако удаљена од оба небеска пола .

-

Celestial latitude -:-

Небеска ширина је угловна даљина од еклиптике мерена

дуж великог круга кроз посматрано небеско тело и полове еклиптике .

Celestial meridian - Небески по,цпев~, замишљена кружна линија на небеској

сфери која пролази кроз небеске полове и небески зенит.

Celestial pole - Небески пол, једна од две тачке на небеској сфери кроз које
продире продужеље Земљине осе обртаља.

Appa.rent noon- Пр~и,цпо по,цпе, тренутак у коме средиште привидног Сунца
.
Appa.rent sola.r day - Приви,цпи Супчапи ,цап, временски размак КОЈИ протекне
између два узастопна привидна поднева.
·
Appa.rent Sun - Приви,цпо Сунце, замишљено Сун,це које се равномерно креће

. Celestial s:phere- Небес~ сфера (небески сво,ц) , небо сматрано као унутрашљост замишљене сфере КОЈа окружуЈе Земљу .
.

.
Арех of the Sola.r motion- Апекс (кретаља Сунца), тачка на небескоЈ сфери ка
којој се креће Сунце у односу на блиске звезде .
.
Apogee- Апоrеј , тачка на путаљи неког небеског тела, коЈе обилази око Земље,
а која је најдаље од Земље.
. .
Ascending node- Узлаэпи чвор , тачка на небеском своду у КОЈОЈ не!<о небеско
тело, крећући се по својој путаљи, стиже у раван еклиптике, помераЈући се са

Центрипеталиа сила . Сила која утиче на неко тело да
скрене са своје праволинијске путаље на криволинијску, а делује у супротном

доспе у небески меридиЈаН.

дуж еклиптике и за једнаке временске размаке пређе Једнаке лукове.
Apperture- Отвор (инструмента), пречник објектива телескопа

југа на север .

Asteroid - Плапетои,ц, астерои,ц, мало небеско тело које обилази око Сунца.

Center of gravity- Сре,циmте теже . У материјалном телу у коме можемо да
замислимо да дејствује резултанта свих с пољашних сила које дејствују на љега .
Центрифуrалиа сила . Сила која одвлачи тело од средишта
теже ако тело брзо обрћемо.

· Centrifugal force -

Centripetal force -

va.riaЬle - Цефеи,ца.
промене сјаја од 1 до 50 дана .

Веома сјајни жути супер- џин, чија је периода

Хромосфера .

1

i
1
1
1
1

Хроматска аберација. Грешка у сочивима која потиче
од љихове природне немогућности да усредсреде све боје у исту жижну раван.

Chromatic aberration -'
Chromosphere -

1

1.
i

.

смислу од центрифугалне силе.

. Cepheid

1

1

1

Слој Сунчеве атмосфере изнад фотосфере а

испод транзиционе области и короне .

1

11
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Circumpolar Сар- Циркумполарна област. Део небеске сфере на небу сваког
посматрача на коме се налазе звезде које нити залазе нити из~азе.
Circumpolar Star - Циркумполарна эвеэ,ца, звезда за КОЈУ нам се чини да

РЕАГОВАЉА

никада не нестаје испод нашег видика.

О ЗЕМЉИНИМ ПУТАЊАМА

Cleft - Пукотина у површини Месеца.
Color excess - ВиmВI< обојености, је разлика између измереног и нормалног

Поштована госnодо,
у броју 5, 2003. год. нашег часоnиса објављен је члана~е "Земљине nyтa'IIJe",
аутора Але~есандра Томића и Ђуре Kopyze. У том ЧАан~еу, nоред осталог наведено
је и следеће {читирам у сажетом виду}:
а) Када се сложи ~ерета111е Земље о~ео Сунча и ~epeтa'IIJe Сунча ~еа свом ane~ecy
добија се еnичи~САоида (nри~еазана на сличи 5. истог ЧАан~еа}
б) Када се формира еволута ове еnичи~САоиде, уочава се да за највећ.и и најма71>и
радијус ~еривине еволуте (ваљда еnичи!САоиде, nрим В. Ф.) Rma:r: и Rm;n, ресnе~t
тивно, важи следеће: {читат}: "Ка~ео је 111uхов однос изражен npe~eo Фuбоначи
јевог броја златног npece~ea, али на други стеnен, ово је хијерархијс~еа {или ~еа~ео се
то сада чешћ.е ~еаже фра~tтална} ус1ођеност, ус~САођеност вишеz реда ."
Коментар у вет са а) Ane~ec Сунча се налат дале~ео изван е~САитич~ее равни (у
сазвежђу Хер~еула}, na nута111а Земље није ~ерива у равни, него има обли~t сличан

индекса боје сличне звезде.

Color index - Ин,це~ес боје, је разлика између привидне величине неке звезде
мерене за једну стандардну таласну дужину и привидне величине за неку другу
(увек дужу) таласну дужину .
Color temeperature - Температура боје. Температура неког тела изведена из
жестине једне или више таласних дужина зрачеља звезде .

.
Coma- Кома, расплинута глава комете. Такође, једна врста аберациЈе рефлек

торских телескопа која даје слику звезде издужене у односу на средиште слике и

.
Comet family - Поро,цица ~еомета (репатица), скуп комета ЧИЈИ афели леже

даје јој изглед комете.

близу путања одређене планете.

Comet group - С~еуп ~еомета (репатица), које имају приближно подударне
_.
Consteilation - Саэвежђе, лик сачиљен од звезда или површи неба које оне
заузимају .
.
.
.
Convective zone - Појас преноса (~еонвеЈСТивна зона), слоЈ струЈаља КОЈа се
подижу или падају одмах испод фотосфере Сунца.
..
Coordinate- :КОор,цииата, број који се користи да се одреди положаЈ.
Corona- :КОрова (круна), крајљи слој Сунчеве атмосфере који карактерише
изузетно мала густина и висока температура.
.
Critical temeperature - Критична температура, температура изнад коЈе гас

Коментар у вет б) Тврдити да nолуnречничи ~еривине ~ериве ~еоја не nостоји
имају не~ее везе са златним. npece~toм је до те мере nроизвољно да не може бити
nредмет научне дис~tусије.

·

С nоштова11>ем
др Владета Фuлиnовић., диnл. инж

•••

не може да пређе у течно стаље без обзира на притисак .

Ово што је наведено, за сада, није закон, али треба да помогне да се устали
српска терминологија.

Прича се да је проф . др. Бранислав М. Шеварл~ћ некоме од млађих колега
оставио своје белешке из ове области па би ово што Је овде написано требало да
подстакне посленике у Астрономији да што пре урадимо оно што се већ одавно
ураДило код других културних народа . Можда ће и рад на овом пољу да помогне

да наша држава уђе у Европску заједницу!
Евентуалне примедбе треба слати на редакцију Васионе или мени на адресу

-

21000 Нови Сад, Радничка 53/II.
.
. Надам се да ће у следећим бројевима овог нашег омиљеног часописа изаћи и
наставци ове потке.

Чланак су урадила два аутора . За пропусте је одговран први аутор. Он је
уједно члан уређивачког одбора часописа, па ће одговор бити нешто детаљнији.
Упркос мало оштријим речима у писму веома смо захвални Др Филиповићу за
реакцију на чланак. Он у потпуности потврђује искрену везаност за Астрономско
· друштво и наш часопис, и показује интерес за тему обрађену у чланку.
Што се тиче примедби, ми смо имали на уму, али нисмо спомиљали у тексту, и
следеће. Из теорије релативности познато је да не постоји апсолутни координатни

систем, који је иначе по класичној физици могућ. Астрономија као наука о целом
доступном простору (Васиони) настоји да своја истраживаља у највећој скали
даљина повеже за координатни систем који је у најмаљој мери "мес(т)ни".
Открићем анизотропије позадинског зрачеља појавила се додатна могућност
одређиваЉа брзине Земље . Брзина Земље се лако прерачунава у брзину Сунца,
односно Сунчевог система . Много пре тих експеримената астрономИ су (другим

методама) успешно одредили брзину Сунца у односу на локалну групу звезда.
Подсетимо да се анизотропија позадинског зрачеља појављује као последица

(Примљено: децембра

2004)
ASTRONOMICAL VOCABULARY
The ·translation to SerЬian. and the explan!'-tion of_ the following Eng~ish astronomical
terms is given: Absolute magn1tude, Accelerat10n, Act1ve Sun, A~:~gular dtameter, Ang~lar
distance, Annular ecclipse, Annular cone, Antapex of Solar mot10n, Afastron, Aphel~on,
Apparent noon, Apparent solar day, Apparent Sun, Apperture, Арех? the ~olar motton,
Аро~ее, Ascending node, Asteroid, Astronomical horizont_, Astr?nomtcal lat1t~de, Astronomtcal unit (AU), Aurora, Autumnal equinox, Barr~d sptral, Вшаrу ~t~, ~?l~de, Burst,
Butterfiy diagram, Capture, Carbon cycle, Cassegraш telescope, Cass1~1 divlSlOD, Celestial equator,Celestial latitude,Celestial meridian, Cel~tial P.ole, Celesttal sphere, Ce~:~ter
of gravity, Centrifugal force, Centripetal force, Cephetd vartaЬie, Chromat1c aberr_atton,
Chromosphere, Circumpolar Сар, Circumpolar Star, Cleft, Color . excess, Col~r шdех,
Color temeperature, Coma, Comet family, Comet group, Constellatton, Convecttve zone,
Coordinate, Corona, Critical temeperature.

.

сnџрали.

путаље.

кретаља (Доплеуов ефекат), по важећем космолошком . моделу.

Када је одређен

вектор брзине Сунца у односу на позадинско зрачеље испоставило се да је он
управо у

равни еклиптике.

Нас је интересовало да ли је кретаље Земље у односу на релевантне структурне
формације ламинарно или турбулентно, да се изразимо језиком динамике флуида .
Показало се да је ламинарно, како смо очекивали.
Тада се поставило питаље облика Земљине путаље, због врсте хармонизаци~е

-

(која очигледно постоји у сИнхронизованом- или резонантном Сунчевом систему).
· Од "статичне" (са становишта кретаља Сунчевог система) круЖне, па тачније

одређене елиптичне путаље Земље, очекивали смо да се мора појавити усаглашена
деформација која води ка таласној, једино стабилној форми у скали највећих
даљина.
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Слика 1. ПројеЈЩuје сnирале
Наравно да смо знали да је апекс
Сунчевог кретаља око 52 степена из

Ми признајемо да смо начинили одређене пропусте, од којих је један уствари

превид. Захв~лни смо др Ф~липовићу што нам је указао на љих и дао прилику
за додатна обЈашљеља за коЈа нисмо имали простора у самом чланку.

над еклиптике. Али, знали смо и то да
се кретаље по спирали посматрано са
стране (или што би се рекло астроном

ским језиком,

l

Але~есандар То.мuћ
Ђуро

пројектовано на раван

Kopyza

тангентну на небеску сферу) манифес
тује, зависно од односа брзина круже

НОВЕ :КЊИГЕ

ља и транслације, као и од угла који
вектор транслације затвара са равни
пројекције, као циклоида: продужена

Др Зорица ЦветЈ<овић, "ПРЕЦИЗНО ОДРЕЋИВАЊЕ ЛОНГИТУдА
И ЊЕГОВ ЗНАЧАЈ", Посебна uзда11>а, Задужбuна Андрејевuћ,
Београд, 200З, 122 стр!•

(угао подизаља спирале а маљи од
угла нагиба осе спирале према равни

пројекције (3 (Сл. 1.а), скраћена (а >
(3) - (Сл .

{3) (Сл. 1.б) или обична (а

=

1.в). За ортогоналну пројекцију добија
се (строго, ако је V
(A)r) синусоида.

=

(Сл. 1.г). 1

'То је приређена докторска дисер
тациЈа од истог аутора, одбраљена 19.
111 2002. године на Грађевинском фа
култету Универзитета у Београду, под
насловом "Мрежа лонгитуда и небеска
референтна основа", пред комисијом:

....
\

проф . др Глигорије Перовић (ментор),
проф. др Радован Мркић, проф . др Јо
ван Малишић, др Слободан Нинковић,
научни саветник и др Миодраг Лачић,
научни сарадник. Кљига има укупно

15

глава :

1. Сажетак; (2 стр . ), после кратког
пописа наводе се и три задатка које је
аутор обрадио. На крају су побројане
Слика лево. ИЗZЈ~ед nута11>е Зе.мље к;оја бu се добuла да раван e1C.IIunтuк;e

кључне речи.

1C.IIU3U no

2.

век;тору бр3Uне Сунца к;а аnек;су.

Ортогонална пројекција Земљине путаље на раван паралелну ~ект~ру Сун
чеве брзине није синусоида него циклоида, што се види на Сл.2 (Јер Је брзина
Сунца ка апексу маља од брзине кружеља Земље, Va < Vorь), нити је то у случају
транслације под углом 52 степена, као што се види на Сл . З. Очигледно го

тово је свеједно (за утврђиваље хармонизираног односа) да ли се анализира прва

= ф.

стр . )

је превод Са

.

З.

Увод {З стр.) је почетак, прве,

прегледне целине. Издвојени су Пред

мет рада и Цuљ рада како би се чи
таоцу дала јасна слика шта се обрађу
је . Коришћен је материјал кампаље из
1988. године и каталози FK 5 и HIPPARCOS. Ту су набројани и глобални де

-

или друга слика, јер је однос пређених путева Сунца за та два случаја такође
Фибоначијев број, 1/Ф

Abstract {2

жет~еа на енглески језик.

Слика десно. ИЗZЈ~ед nута11>е Зе.мље nројек;товане на небеск;у сферу ак;о e1C.IIunтuк;a
1C.IIU3U nод уz.л.о.м 52 стеnена nре.ма ве~етору бр3Uне Сунца к;а аnек;су.

Наравно, у другом случају просторна путања јесте

спирала. То није спорно, а ми смо учинили пропуст накнадно наводећи да су све

· 4. He~eu nој.мовu у ве3U
{12 стр.) дају дефиниције и

тра и путаља у односу на позадинско зрачеље (за наша истраживаља најважнија

гиту да у зависности од геодетске рефе
рентне површи: сферна, геодетска и ас

три путаље раванске. Раванске су две путаље, она око Сунца као непокретног цен
путаља).

Због тога што је критична вредност брзине која одређује тип путање управо

трономска

лонгитуда,

лонzuтуда
врсте лон

љихови

односи,

и Венеру има се продужена циклоида, а за спољаmље планете скраћена циклоида.

методе за одређиваље као и историјат.
Закључак Је део о љиховоЈ промени због помераља полова, колебаља вертикала и
због изобличеља Земљине површи .

на великим даљинама у астрономском смислу појма, путаља је блиска синусоиди

гледима, У коЈима се спомиљу: . тачке, посматрачи и резултати, наводи мереља из

19,б km/s, колико износи брзина Сунца ка апексу, и за унутрашље планете Меркур

Привидне путаље у свим слу.:чајевима су циклоиде. Коначно, тек за посматрача

-

тј . постаје талас.

Примедба под В показује се депласираном из наведеног разлога што је разма

трана привидна путаља, али такође из разлога што свака непрекидна крива има

свој радијус кривине, само што тачка у односу на коју се изражава меља свој
положај у простору. 2
1 нпр. Веллюстин С.В.: 1971, КЛАССИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕОР
ИЯ, Высшая mкола, Москва; Выгодский М. Я: 19бб, СПР АВОЧНИК ПО ВЫСШЕЙ МА ТЕМАТИКЕ, Наука, Москва.
2 нпр. Выгодский, 19бб, стр. 52б .

l
1

лови кљиге.

.

5.

.

Одређuв_а111е лонzuтуда у Jyzoc.л.aвuju {б стр.) подробно, са табеларним пре

192б .. године, 19Зб. г. и после Другог светског рата. Последље . обухвата још
и броЈ, методе и инструменте који су коришћени. Лаt<ле, дата су незаобилазна
математичка

предзнаља за

поузданости.

изравнаваље

резултата,

процену

љихове

б .. Одређu_ва11>е лонz~туда u .мрежа лонzuтуда у свету {8 стр.)

тачности

и

подробно

описуЈе постоЈећ~ мреже и кампаље које су организоване за Љихово одређиваље.

Посебна пажља Је посвећена европској мрежи (ELN). Приказани су резултати
проучаваља коришћеног математичког модела уз навођеље одговарајућих тежина,

••

Научни савет Эадужбине: академик Мирослав Пантић, председник, др Милан

С. Лимитријевић, члан.

l'1'i'
1
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захваљујући којима се у највећем степену умаљују утицаји систематских одсту

7. Референтне основе и систе.ми (15 стр.) дефинишу координате и референтне
основе и системе: небески, терестрички. Уз све ово наводе се и одређиваље пара
метара Земљиног обртаља (ERP) . Са овим је уско повезан и развој Међународне
службе времена (BIH) . Затим, се упушта у nојединости: Земљин референтни
пол, координатни почетак лонгитуда, универзално време (UT1). Н:а све ово се
надовезују: прецесија, нутација и кретаље полова уз подробно обЈашљеље љи
ховог утицаја на посматране небеске координате: Умест.о чвр.сте Земље уведен
је и модел еластичне. Описани су и nроблеми кОЈ~ се ПОЈављуЈу у свакодневном
мерељу. Приказују се и старе и новоуведене теориЈе . дате су и препоруке корис

Београд, 2004, 95 страна.

g.лгадАитриЈевић,
научни · са.ветник (ментор), проф.др Иштва.н Винце доц др
танацковић-Вукмановић и проф . др Трајко Ангелов. РаД има. 1З гла.~а са

ЗО графика и 12 табела.

1. Сажета~е (1 стр.) у себи обух
вршава. се са Кључним речима .

2. Abstract (1 стр . ) је превод саже

стр.) уводи математичке . моделе

тка на. енгл~ски.

спектрима. звезда..

у даљем раду.

ELN

З. Увод (2 стр . ) објашљава узроке

из 1988. годин.е

~врсте ~иреља. сnектралних линија ко
Је настаЈу под различитим утицајима.

(З1 стр.) је најобимнији део који са 19 графика и 10 табела приказује шта је аутор
урадио да би остварио оно што је наумио. Подробно је о?рађен низ поправки због
разних утицаја код посматраља . Рачунски и графички Је рашчлаљено бележеље

Посебна nажља је nосвећена тзв . Шта

рковом ширељу.

времена, тестирана су груба одступаља, употребљени су различити модели за

реља nод утицајем притиска, код то
плих звезда класе О, Б, А. Изузетну
под класу чине тзв. СР (хемијски осо

10. · Уnоређе11>е резултата изравн.а11>а добијених са ~еоришће11>ем nоложаја звезда

из два ~еаталога, FK5 и HIPPARCOS (З стр.) је показало колико положаји звезда
утичу на одређиваље лонгитуда и на одређиваље љихових разлика. (З табеле) .
У наведеној кампаљи је коришћена само 121 звезда из FK5 каталога (од свега
15З5 и то оних које су на једном делу небеске сфере). Па ипак, је код све три
станице (Беч, Грац и Минхен) добијена константна разлика. То сведочи да је

бите) звезде .

~1

11.

Предлог nроје~ета у-к;љу-че11>а Београда у

ELN

мрежу

.

(8

ве, а ма.љ17 је нег? на. Сунцу заступље
себи , топле.

.

С обзиром на то да се користе уобичајене скраћенице, које стручљаци добро
познају, мислим да би, ипак, за оне који раде у блиским областима, добро дошао и
засебан Ин.де~ес који би олакшао праћеље штива . У сваком случају је корисно било
објављиваље оваквог једног рада који би, баш оне из суседних научних кругова,
упознао са основама, }.!етода.ма. проуча.ва.ља., резултатима. до којих се до данас
дошло и на. тај начин скренула. пажља. на увек важећу чиљеющу д а , иако на први
поглед изгледа да. је све проучено и протумачена, још увек постоје могућности
граница. и примену, како

старих тако и нових метода.,

а.

самим тим и добијаље нових резултата. који могу да се користе у примени!

Нови Сад,

14.

новембра

2004.

ност линиЈа хелиЈума., док су, саме по

стр . ) . НаЈпогодниЈа

станица за прикључеље у ELN мрежу је Београд, тачније АОБ. Тај догађај би
омогућио израду основне мреже лонгитуда у нашој држави . Предлог је дат још
1987. г. али су догађаји то одложили . Срећна околност је та што се Милано,
Минхен, Беч и Грац налазе на приближно истој географској ширини.
На 4 дизајна и у 4 табеле су размотрена 4 модела за оцену поузданости
укључеља Београда у ELN мрежу. Од љих је најхомогенији IV функционални
модел . Предлаже се и поступак како да се АОБ придружи ELN моделу .
12 . За-к;љу-ча~е (З стр . ) наводи позитивне и негативне стране свега што је
урађено и укратко се наводе 5 оnштих за?СЉу-ча~еа од којих последљи вели: "Укљу
чеље Београда у ELN мрежу може да се оствари са високом поузданошћу и са
задовољавајућом прецизношћу путем једне кампаље одређиваља разлика лонгиту да са две блиске станице које су чланице ELN мреже".
1З . Ин.де~ес nојмова (2 стр . ),
14 . Литература (4 стр . ) са 60 наслова и
15. Sv.ттary (4 стр . ), на енглеском, заокружују целину .

за. помераље сада.шљих

Све оне имају изузетан

хемиЈски састав атмосфере .
У љихо
вим спектрима су, нпр . јаке линије жи

адекватно коришћен функционални модел изравнаља и модел одређиваља тежине

.

Наводи се да је оно

преовлађујуће, међу механизмима. ши

изравнање .

посматраља .

Први део рада обу

хв~та. теориЈске основе тумачеља. нас
таЈаља ширеља спектралних линија у

анализу, поузданост и оцену саставница дисперзије, користећи матрични рачун,
у свим појединостима. На овај начин је приказано све оно што ће да се користи

Истражива11>е модела иэравн.а11>а оnажа11>а ~еа.мnа11>а за

Садржај (2 стране) .

вата кратак приказ самог рада, а. за

за изравнаље, линеарне хипотезе и тестове за груба одступаља, ковариЈациону

9.

годи~е р:~

атематичк~м факултету Универзитета у Београду, пред комисијом : др Милан

ната . Сада писац прелази на други основни задатак : израду Предлога nроје~ета за
у-к;љу-че1Ье Астрономс~ее оnсерваторије у Београду у Евроnс~еу мрежу лон.гитуда.

(7

'

О.во је nриређена магистарска. теза "Допринос Штарковог . ширеља инте n

1:ЦИЈИ спектара СР звезда", која. је одбраљена 26 . новембра 2001.

ницима. Закључује се са плимским појавама и са тектонским кретаљима контине

Изводи из иэравн.а11>а и оцене та-чн.ости
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Мр Нена,ц Миповановић: "УТИЦАЈ СУдАРНОГ ШИРЕЉА НА
СПЕ:КТРЕ СР ЗВЕЗдА" Библиотека Aca.demia, За.дужбина. Андрејевић

паља.

8.

LII 2004,

године
nроф. др Божидар Д. Јовановић

4.

Шире11>е сnе~етралн.их лин.ија (8

~тр.) тумачи различите узроке наста

-

Јаља проширених спектралних линија,

уопште, а nосебно:

nриродно, допле

рово, резонантно, Ван дер Валсово и

Штарково (са 4 слике) ширеље, уз nод

робан ма~ема.тички коментар и З при

5
·

.

мера.

ФоЈтова расподела интензитета

закључује ову главу.

· ћ ТеориЈа Штар~еовог шире11>а и nома~еа сnе~етралн.их лин.ија (8 стр )

ко

ристе и исцрпно математичку помоћ приказана су три приступа: кван~номе=
ханички, семикласични и класични . Наводе се и две апроксимаци ' е · с а на и

квазистатич~а. Код семикласичне методе се уnотребљавају једност~в~и·~~fто е ·

семиемпиријска (СЕ) и модификована семиемпиријска метода (МСЕ). Р~матр~у
се и тачности наведених метода . Овде морам да напоменем да је под ти а· ем не

~овољног по~навања срnског језика, ушла у употребу реч пом~к" и~о ј, Јнаше~

Језику постоЈи и наша реч "помераље", што би требало у будућнос'ти што пре да
се исправи .
·
'

6. Прора:-ун. атомс~еих nараметара. LS сnрега (8 стр.) разматра се Бе 'тс-Дам

гард<;>в радиЈални интеграл, фактор линије, фактор мултиплета јачину сn~ктралне

линиЈе и осцилатора, а и вероватноћа спонтаног прелаза .

,
7. Звезде са аномалном застуnљеношћу тежих елемената (8 стр ) су тзв

СР фвез)е . Наво~е. се особености СР звезда, љихова класификација (З ;абеле и

5

dв~еи:~ч~~::а;:~д~~ т;:д~~~;::;~~~;:~аи к~j~ufe\~~~~ ~~~~:?ују са Сунцем.

8. Прора-чун Штар~еових ширина и nома~еа сnе~етралних линија (З8 стр) После
описа методе за прорачун Штаркових ширина и помераља спектралних ~~нија са
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једном и два пута наелектрисаним јонима цирконијума и два пута наелектрисаним
јонима кадмијума, испитује се заступљеност цирконијума у спектралним линијама
звезде х Lupi. Проучава се, при томе, појава која се назива "цирконијумски кон
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У концепцијско-методолошком сми
слу (метод бројаља цитата, према Хај
туну) кљига је сасвим особита, јер пре

фликт". Резултати су приказани, како табеларно (15 стр . ситног слога са 8
табела), тако и графички (22 графика) . Осим на споменуту звездУ из сазвежђа

зентира листу радова српских научни

Вука, резултати су примељени у астрофизичким истраживаљима и код топлих

ка који су ~мали највише утицаја у

звезда , у главном низу, са аномалном заступљношћу хемијских елемената (код
споменутих СР звезда).

астрономскоЈ науци ХХ века .

интелектуално одважно попу дио листу

9. За~СЉуча~t (2 стр.) приказује веома брзу и корисну методУ прорачунаваља
Штаркове ширине спектралне линије, тзв. модификовану семиемпиријску методУ
прорачуна (МСЕ) коју су разрадили М. С. Димитријевић и Н. Кољевић .

од . 38 оствареља која су имала највише

од~ека у међународној научној јавно

Ова

сти

се нарочито препоручује приликом прорачуна код којих треба да се израчуна

велики број Штаркових параметара. Истина је да је одступаље код ље и до

1-iа .поче~ку кљ~ге, у апстракту, Ди

50% ,

митриЈевић врло језгровито указује на

али аутор вели да то није много када су у питаљу астрофизичка испитиваља

задатке и ци:Љеве својих истраживаља

код којих су потребни подаци за велики број спектралних линија, пошто је у
том случају средље одступаље маље. Наводе се правци у којима би могла да
се наставе истраживаља у будУћности. Први је: побољшаље тачности добијених

српских с:стронома у стручно-специја

и презентације стваралачког присуства
листичкоЈ периодици, како у земљи та

ко и у међународним релацијама , и то

резултата. Други је: добијаље Штаркових параметара за што више елемената у
разним стаљима јонизације. Трећи је : сакупљаље и систематизација добијених

у Индексу научних цитата , Science Ci-

tation Index" од 1945 до 2000. године.

података.

10.

Додата~t

(5

стр.)

Овај Идекс захвата радове у наведеном

садржи: Вредност физичких констаната, факторе кон-

периодУ и обрађује све цитате у љима

верзије и Програм за прорачун Вејтс-Дамгардовог радијалног интеграла.

11.
12 .
13.

Литература

(5

Инде~tс nојмова

стр . ) обухвата

(1

140

тако .да садржи и дела која припадају

наслова .

раниЈем периодУ .

стр.) наводи најглавније појмове.

жа се да Је први цитирани рад Милути

на Миланковића из 1908. године. Та
кође се. може запазити да у последљим

децениЈама ХХ века број цитираних ра

се, у последље време, многи астрофизичари баве проучаваљем постанка, развоја
и садашње грађе звезда, овакав рад ће свакако помоћи и свима које занима еволу
ција Васионе. Исто тако ће, онима који тек сада почиљу да се баве науком, дати
путоказ шта и где има још да се уради.

Нови Сад,

21

новембар

дова наших нау~ника рапидно расте у
односу на раниЈи период, што недво
~мислено сведочи о динамичном разво-

.

У издаљу већ знамените издавачке куће Андрејевић појавила се у много чему
студијски јединствена, по систематичности репрезентативна, и у концепцијско
методолошком смислу узорна кљига др Милана С. Димитријевића "Cpnc~tи ас
троно.ми у uнде~tсу научнuх цитата у ХХ ве~tу".
Јединствена, јер прегледно
излаже историјат развоја астрономије као науке, уз прегледан индекс научних ци
тата. Изузетна, што модерно, а и код нас до сада по први пут, сцијенометријски,
у контексту развоја астрономије и одговарајуће изабране литературе, показује
квалитативне и вредносне домашаје .

Ова димитријевићева кљига је репрезентативна по скоро изванредној система
тичности, логичком редУ и методичности. Сакупио је мноштво података које је
вешто средио и посложио према одговарајућим класификацијским принципима .
Ту су бројне научне појединости о плодотворном радУ српских астронома спретно
уврштене и плански распор·еђене у кохерентну целину . При том је тежио да ус
постави логичку координацију појединачних истраживачких података, обезбеђују

ћи сцијентометријску "грађу" у оквиру астрономске науке са адекватним редним
критеријумима.

ЈУ ове науке код нас .

основе свог приступа, поз~вајући се на Хајтуна (1983) и Гарфилда (1992).

nроф. др Вожидар Д. Јовановић
Милан С. Димитријевић: "СРПСКИ АСТРОНОМИ У ИНдЕКСУ
НАУЧНИХ ЦИТАТА У ХХ ВЕКУ", Библиотека "Inspiratio" бр . 2,
ЗадУжбина Андрејевић, Београд 2005, 398 стр.

.

У уводнОЈ напомени димитријевић назначава научио-теорИјске и методлошке

2004.

'·

Увидом у понуђену

грађу ве~ану за наше астрономе, запа

Suттary (2 стр.). Мада у овом радУ има много скраћеница које користе
стручљ.аци у овом пољу науке, мислим да би један Инде~tс с~tраћенuца помогао
заинтересованим читаоцима којима ова област није матична . С обзиром на то да

1
11

Аутор

М . С. димитријевић је аналитички и

-

А

скреће пажљу и на важниЈе техничко-организационе моменте и потешкоће ном

иналне ~рироде. И ту наглашава да су у библиографију укључени радови ау
уора КОЈИ су делали на Астрономској опсерваторији и катедри за астрономију

Gверзитета У БеоградУ, као и посленика из других граничних области који су

пу ликовали цитиране научне прилоге у атрономским часописима.

У средишљем делу у~ода димитријевић прецизира да у "сцијентомет и ' и" ·

~о ређе~у с.а методом броЈаља nу~ликација, поузданији је и са већим могућЈосЈтим~

етод. РОЈаља цитата (нпр. ХаЈтун, 1983). Наш аутор се уnркос потешкоћама
У овоЈ. кљизи определио за метод та~ног пребројаваља ц~тата, што је донело ~
видниЈе резултате . У наставку додаЈе да Је показано како је број цитата један
од важних индикатора "квантитета научног рада, љегове вредности значаја ко
ристи и важности" . Овде је, чини се, посебно важно скретаље п~ље на м~то

индекса научних за .историчаре науке и друге истраживаче, који на основ

тог~

мфогу да идентификуЈу наЈЭнаменитије ауторе, научна оствареља као и раз1ичите
орм.алне и неформалне групе, тимове, па и институције . То је,

do мишљељу дим

итриЈевића, и љему блиских филозофа и теоретичара науке nоказатељ индУви-

дУаllног доприноса науци" одређеног научника и љеговог nр~стижа 1

П и том

разумљиво, наЈвећу п~љу посвећује осниваљу Астрономске опсерва;ориfе у Ве~

оградУ, љеним развојни~ фазама и делотворној улози Милана Недељковића у

т~м процесима .

Веома Је корисно и упутно што димитријевић ту пона ' ста _

ИЈУ еминентну установу сагледава у ширем контексту развоја науке кул}уре ри

унуиверзитетске наставе, на овим српским и балкамским релацијама . ' Астроном1

М. С. димитр~јевић, Cpnc~tи астроно.ми у инде~tсу научнuх цитата у ХХ ве~tу

ЗадУжбина Андрејевић, Београд, 2005, стр . 9.

1

1

t

1
1

"

осле кон~изног сажетка и теоријски заснованог увода Димитријевић излаже

краћи историј~ки преглед развоја астрономије код Срба у ХХ веку

i

11

'

ј1)
l

11
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ска опсерваторија је, како добро оцељује, најважнија институција ове ~рсте у
Србији и ,једна о.ц најстаријих научних установа и једини самостални инсти

сорка Јелен~ била управник Народне

тут такве врсте, а историја љеног развоја је важан .цео процеса развоја науке
2

IN MEMORIAM

године о.ц стране министра просвете и црквених .цела Краљевине Србије. Милан
Не.цељковић је тада одређен за првог управника Астрономске и метеоролошке
опсерваторије, како се тада дословце именовала . Почела је са радом Ml!ja 1887.

БР AHIIO ТУР ИН

и културе на овим просторима" .

Акт о љеном осниваљу донет је далеке 1887.

?ПсерваториЈе и Планетаријума.

. (1928-2004)

У трајном сећаљу ће нам остати

у такозваној Провизорној опсерваторији .ца бИ се након четири године преселила
у сопствену зграду .цанашље Метеоролошке опсерваторије у Карађорђевом парку.
Треба на гласити .ца је Опсерваторија Милана Не.цељковића, како сликовито
пише Димитријевић, колевка "и сеизмолошких и геомагнетских истраживаља код
Срба". Он ту даје корисне податке и за историјат и зачетке поменутих наука.
Уз то, аутор, поред кратког приказа тешке и .цраматичiiе судбине Опсерваторије
· У време Првог светског рата, презентира попис основих инструмената и пратеће
опреме набављене на име репарација . У завршном пасусу тог одељка назначава

љегове лепе фотографије планина и Бе
ограда, љегова ненаметљивост и вред
ноћа.

Милан Јелuчuћ

ВЕСТИ ИЗ ЗЕМЉЕ

и појединости о пензионисаљу Милана Не.цељковића, те о подели Опсерваторије

ПРЕДАВАЊЕ У СОМБОРСRОЈ
ГИМНАЗИЈИ "ВЕЉRО ПЕТРО
ВИЋ" - ЖИВОТ У ROCMOCY

на две посебне установе Метеоролошку и Астрономску опсерваторију, као и на
подвајаље . Кате.цре за Астрономију- о.ц метеорологије на он.цашљем Филозофском
факултету .

У посебном одељку Димитријевић даље пише о изградљи нове Опсерваторије
и етапама љеног развоја. У периоду између два светска рата на чело Опсерва
торије долази афирмисани астроном Војислав В . Мишковић. Након студија и

~ерија научних предаваља у гим

!fа3ИЈИ "Вељко Петровић" настављена

Је У петак, 22. октобра 2004, преда
ваљем .цр Милана димитријевића из

.ципломираља у Француској, рађа у Марсељу и Ници, Мишковић је 1924. док
торирао на универзитету у Монпељеу. Наредне године добио је значајну награду
Француске академије наука за студије из звездане статистике, а у раздобљу од
дипломираља .цо момента када је постао челник Опсерваторије у Београду об
јавио је дведесетак запажених радова о малим планетама и кометама. Тада је на
Филозофском факултету преузео и катедру за астрономију, у чијем је наставно
научном развоју лично суделовао. Он је, према Димитријевићевој оцени, ак
тивност усмеравао "ка математичко-нумеричким пословима, који дају, више вред

них резултата" .3

уредницима.

У историјском прегледу развоја нове Астрономске опсерваторије Димитри
јевић је захватио све важније фазе и етапе, потом издаваље научне периодике,
формираље више нових служби и др . , а регистровао је поименце и руководеће

људе {директоре). Одговарајућу пажљу посветио је и прослави стогодишљице
осниваља Опсерваторије (1987), као и реорганизацији љене унутрашље струк
туре од половине деведесетих година формирељем неколико нових одсека. Од
тога времена до данас организован је велики број међународних научних конфе
ренција, више него у свим минулим деценијама, и то управо захваљујући аутору
ове кљиге, уз то побележио је збирно бројне библиоографске јединице публико

ване у међународним часописима и сл .
При крају овог историјског прегледа Димитријевић пише о универзитетској
настави астрономије у Србији након Другог светског рата и о све бројнијим
астрономским друштвима. Ова кљига недвосмислено показује да је Астроном
ска опсерваторија у Београду са једновековном научно-стваралачком традицијом
значајна установа за развој астрономије и љој блиских наука. Из историјског
приказа се види да је Опсерваторија окупљала знамените људе наше науке који
су дали. ~елики допринос развоју и афирмацији српске астрономије у домаћој и
светскоЈ Јавности.

nроф. др Нu~~:ола Цвет~~:овuћ
2

3

Исто, стр . 13.
Исто, стр. 15.

У Београду је 27. октобра 2004. го
дине умро дугогодишљи пријатељ на

шег друштва Бранко Турин, уметии
чки фотограф, иначе супруг проф. др

Ту помиље љегове студијске радове ·;везане за "математичку

климатологију" Миланковића и посебно љегове "ПрецесИоне таблице" .
Исте године (1932) када је постао дописни члан САНУ Мишковић је добио
и средства за изградљу нове, модерне опсерваторије на Звездари . Ту и естет
ски вредну грађевину, пројектовао је Чех Јан Дубови који је на основу тога у
Прагу проглашен за доктора наука.
Тада (1932), захваљујући Миланковићу,
започиље излажеље часописа Memoires de l'Obs. Astr. Belgrade а потом и Bull. Obs.
Astron. Belgrade, Haymuч~~:oz zодuш11>а11:а и Годuш11>а11:а нашеz неба. Димитријевић
износи прецизније податке о излажељу ове периодике, љиховој намени и потољим

Сам

~е направио речну јахту б м дугу . Био
Је познат како као планинар тако и као
риболовац.

Јелене Милоградо~-Турин .

За свој

рад на фотогi?аФиЈи добио је бројна

признаља .

НаЈзиачајнија су Октобар

(1963)

ска награда града Београда

и

Награда за животно дело У ЛУПУДС-а

(2004). ~Културном центру Београда
фебруара 2005.

од 28. Ја~уара до 5.

i

одржана

Је

ретроспективна

изложба

љегових изабраних радова по.ц називом

"Изабране фотографије" .

Бранко Турин се много пута аига

жовао око друштва у различитим ље
1

говим актив1_1остима . Мени је пуно по

могао снимаЈући за потребе "Васиоие"
и за нашу документацију објекте Про

1
1

визорне и Сталне астрономске и метео
ролошке

опсерваторије

на

западном

Врачару 1987. године и око превођеља

са словеначког језика, например тек
стова о астроиому Павелу Кунаверу .

· Иако то у "Васиони" бр. 2-3/1999 није
назиачеио , љегов је снимак посматра

ља ~уица са терасе Народне опсерва

ториЈе на ~V страници корица

.

Имао Је златне руке и знаље за
пет" заната . Често је помагао с~е
тима, а и конкретним ангажоваљем на

прим,~р око израде стелажа у тзв. "Си

биру , око шивеља канцеларијских за

веса ит.ц. Посебно је био о.ц помоћи од

1995. до 1999. године када је профе-

Астрономске опсерваторије у Београд .
да, по.цсети~о, он о.ц 1984. ради у
ОпсерваториЈи, 1993. постао је савез
ии м~нистар за науку,

технологију и

развоЈ,

2002 .

а од

1994.

до

био је

директор Астрономске о!Усерваторије .

Његова иаучна био~рафиЈа изузетно је
богата - уређивао Је стручне часопи
се, п~сао чланке и ~нимао телевизијске
сериЈе о астрономији, а сарађивао је са
научним институцијама широм света .

Окуп~еним

гимназијалцима обја

шљав~о Је настанак живота на земљи,

теориЈе о могућности "пресељеља" ор
ганског живота са планете на планету

зашто се у по.цножју глечера могу про~
наћи делови метеорита, како су асте
рои.ци некада давно можда уништавали

живот на Земљи .. . Сазнали смо да је
живо~ на Земљи. вероватно више пута
настаЈао и нестаЈао, управо захваЈъују

ћи ударима великих астерои.ца који су
остављали пустош иза себе .

Приказао је и историјат серије екс

перимената који су шездесетих година

започели у САД под називом

SETI

(у

преводу са оригинала, пот.рага за ван
земаљском интелиг~нцијом). Радозна

ли~ ђацима описао Је нашу галаксију и
ОбЈаснио к~ко смо можда баш ми, Зе
мљани, наЈинтелигентнија бића у љој

~ како вероватно нема интелигентни

Јег облика живота о.ц нашег, старијег
о.ц пет ~илиона година, јер би те циви
лизације, према закључцима која следе
из разматраља научника као што су

Енр~ко Ферми, Шкловски, Кар.цашев,
дреЈк и други до сада већ покушале

290 - - - - - - - - - - - - - - - - - да населе друге планете. Димитрије
вић је нагласио да вероватно постоје
бројне галаксије које кипте животом,

али ако путујемо брзином која је десет
процената брзине светлости, до галак

сије Андромеда би нам требало дваде
сет милиона година .

Сазнали смо и да је

NASA 1998. ос

новала институт за астробиологију,

као и да је пар година касније покрен~т
истоимени часопис у коме се штампаЈу

телескопа.
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Др Милан Ди

на неком

билна

аматерским основама, која жели да са

дишљака

рађује са свим астрономским друштви

наши астрономс'/Си nроналасци, О Сун

Свака акција или предаваље су прика

организациЈа

заснована

ма у другим републикама .
У

име

Друштва

поздрављамо

све

заљубљенике у астрономију и свима
желимо успјех.

На

иницијативу

заљубљеника

астрономску науку у Подгорици је

марта

2004.

29.

су основали

ентузиЈасти и поз

наваоци астрономије: Војислав Будо
Гледић професор математике из Цети
ља, Вукић Оровић професор :еогра

фије из Даниловграда, Игор ДаЈковић,
дипломирани астроном, др Драган Пе
ровић , стоматолог, Златко Златича
нин, публициста и кљижевник, Саша
Николић професор физике, Слободан
Јанковић машински инжиљер, Миленко
Тодоровић познати бизнисмен, Дома
гај Жарковић економиста, Слободан
Васовић правник сви из Подгорице и
др .

За предсједника ДруЦiтва именован

је Игор Дајковић, за потпредсједнике

*

руштва и уз

визиiа су добро пропратили ову појаву .
Др Д. Перовић је начинио снимке Ве
обишле и свијет.

By'ICи1i Оровић, Злат'/Со Златичанин

ПРЕДАВАЉА У ЛОГОРУ

На изложби "ХХ век/ доба ратова/

Интересантно
да је на изложби
био истакнут и "Апел српском народу"
комесарске владе Милана Аћимовића

лерији Историјског архива Београда

од 10. августа 1941 . у коме се осуђује
"злочиначки бољшевизам" . Овај апел
који су одбили да потпишу рецимо Иво

столеће злих" одржаној од

10. децем
бра 2004 . до 28 . фебруара 2005 . у Га

изложена су бројна документа овог
Архива везана за балканске и светске

ратове у којима је узела учешће Ср
бија.

Додуше у проспекту се помиље

и NATO агресија, али артефаката није
било осим филмске секвенце .

У Одељку посвећеном Другом свет
ском рату налазе се и документа везана

за Баљицу , један од четири београд

пет чланова и Надзорни од три члана .

Друштво је закупило просторије у Ње

ловића,
логора.

гошевој улици број 14, тел . 081/246-

табеларно приказана имена талаца пр

699 . . Има

едавача,

око

80

чланова најразличи

таоца овог концентарционог
Поред осталог у дневнику су
теме

љихових

популарних

тијих професија и старосне доби. Чла

излагаља и бројеви соба у којима су

новима су дате чланске кљижице .

она држана .
Међу ухапшеним "предавачима

Основни циљеви Друштва су попу

ларизација и едукација. Они ће се ост
варивати путем предаваља , посматра

ља · небеских тијела и појава која ће
се обављати сваког викенда и по жељи

чланова, и издавачком дјелатношћу.
Посједујемо два телескопа (власни

ци су Д . Перовић и В . Оровић), а у

плану је набавка из САд далеко бољег

"

се

поред председника САНУ Александрl!.

Белића, лингвисте , проф . др Синише
Станковића, биолога , проф . др Викто
ра Новака , историчара, проф . др Ми

лоша Ћурића , хелениt::те и других на

лазио и академик професор Војислав
В. Миmковић, директор Астрономске
опсерваторије у Београду.

-

Андрић и Исидора Секулић потписало
је преко 400 виђених људи, углавном
интелектуалаца. Међу љима су се на
лазили професори Универзитета Ми
лутин Миланковић , Војислав Мишко
вић , Павле Вујевић, метеоролог и сен
атор Угрин Јоксимовић власник пред
ратне кафане "Астроном ија" и послер
атне кафане "Мала астроно м ија" ,
Милан Јеличиli
ГЕА БР .

4

Почетком 2005. године добили смо
Годишљ а.к
Природљачког
друштва
ГЕА у коме је дат извештај о раду овог
полетног Друштва у 2004.
години .
Одмах у очи падају нови дизајн годи
шљака и лепе фотографије, а у руке из
ванредан квалитет папира .

Уводно слово овога пута са чланком
Заштита биодиверзuтета дао је др
Ивица Радовић, професор Биолоmког
факултета у Београду. Следе извеш
таји са бројни~ истраживачких акција
и путоваља КОЈа су чланови Друштва

је посвећено астрономији.

трономс'/Си сусрети ( експедиција на
шег Друштва имала је том приликом 19

чланова), Прелазu Венере npe'ICo Сунче
воz дис'IСа, Лансира1Ье '/Сосмич'/Сих сонди
и Астрономс'/Са nосматра1Ьа у 2004. zо 
дини аутора драгана Лазаревића, за
тим Венера - Земљина сестра Алексан
дра Отаmевића, Живот у '/Сосмосу др
Милана С. Димитријевића и Посета
Астрономс'/Сом друштву АЛФА - Ниш
проф. др Драгана Гајића.

Следи

,,

10 страница кратких вести и

других саопштеља.

,i
·' '

Међу љима су и

Развој астрономије '/Сод Срба Наташе
Трифуновић и Четврта cpnc'/Co - бy

zapc'ICa

астрономс'/Са '/Сонференција Ми

-1

лана С. Димитријевића .

Чини ми се да кроз целу публикаци

ју провејава заузимаље вредног секре

тара Природљачког друштва "Геа"
Дејана Максимовића . Морам на крају

*
је

БАЉИЦА

7

зани на по једној страници . У питаљу
су следећи прилози: IV вршач'/Си ас

Из кљиге Симе Беговића Лоzор
ВаfЬица 1941-1944 види
се да
су
Немци плашећи се од интелектуалаца
који нису пристали на колаборацију
наредили Специјалној полицији акцију
против оних "чије је држаље протек
лих година било противнемачко" а који
су највећим делом били "припадници
ложе слободних зидара (масони) и ко
мунисти". Масовно хапшеље интелек
туалаца извршено је 4. новембра 1941.
9ни су у логору имали много повољни
ЈИ третман.
Смештени су у посебне
просторије које су остали заточеници
називали " масонским собама".

љихов коментар . Новин·е радио и теле

ска логора, у коме је убијено 80 000
грађана . Међу документима из Логора
је и дневник извесног Владислава Пав

Формиран Је Управни одбор од

цу и Најдужи и нaj'ICpaliи дан .
Захваљујући
љубазној
Снежани
Лазић, кустосу , сазнао сам да Дневник
припада Мемоарској и документарној
грађи Архива Београда и упућен сам
на литературу о Логору.

Друштво се доста заузело око пос

Војислав Будо Гледић и Вукић Оро
вић, а за секрет~ра Златко Златича
нин .

!

године основано Uрногор

ско астрономско друштво (UАд) . Дру
штво

) .

вере које су објављене у неколико цр
ногорских медија, а преко интернета су

у

зат у Румунији посетила је " Карпатска
експедиција" од 56 чланова.
Од 34 странице већих прилога Го

'!!

на

кроз телескопе чланова

ОСНОВАНО ЦРНОГОРСКО
АСТРОНОМСКО ДРУШТВО

обавили по Србији . Ту је и први изла
зак из земље; Национални парк Рете

служби астрономије и метеоролоzи
Је, О nланета.ма, '/Сомета.ма и метео
рu.ма, Астрономија невидљивоz, Не'/Си

ља за предавача .

Данијела Мuли1iеви1i

В . В. Мишковић одр

ма следећих шест предаваља : Аnарати

Друштво је нев~адина, непрофита

после предаваља било додатних пита

есоваље код младих Сомбораца , па Је и

1941.

жао Је по различитим логорским соба

од бројних узвишеља.

матраља пролаза Венере 8. јуна 2004.
На стотине грађана Подгорице и да
ниловграда посматрало јј
' е ову појаву

митријевић је пробудио велико ин~ер

Крајем

Планирамо да подигнемо

звјездарницу-опсерваторију

најзначајнији радови, хипотезе и ана

лизе из ове области .
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·

·1

да кажем да ће љегово изузетно госто
примство трајно остати у сећаљу свих
учесника српско - бугарског астроном
ског скупа, који су време предвиђено за

!

излет провели у Вршцу .

Мuлан Јеличиli

О МИЛАНКОВИЋИМА НА
КОЛАРЦУ

У задужбини Илије М . Коларца у
сали "Јосиф Панчић " б . октобра 2004.
године представљ ена је кљига "Моји
Миланковићи из Даља" . У кљизи са

поднасловом Сећаља , наведени су сви
Миланковићи пореклом из Даља с тим
. ~то су посебно описани деда ДимитриЈе и отац Јован аутора . Међу љима је
наравно и Милутин Миланковић .
Миланковићи су старином и з Хер

.

цеговине коју су напустили за време

Велике сеобе Срба 1690. године.
Аутор душан Миланковић (90) на
жалост није могао да буде присутан .

душан је унук Димитрија Миланкови
ћа који је 1840. године напустио царс
твујушчу Вијену и каријеру успешног
аустро-угарског официра да би се нас

:аl!ио у_ Београду. У Београду у коме
Је Је и љегов син Јован носио штап да

1
1

1
1

1

ј

· ~·

био један

од мудрих

О кљизи су говорили проф . др Дар

Аврамов, професор Универзитета у
пензији и Будимир Поточан уредник

та на месту упl?авника Двора. Женио
се четири пута) - Милан (син из Ан

кљигу издала.

моро деце .

тонијевог четвртог брака. Имао је сед

издаља агенције "Мирослав", која је

Живео као и љегов отац

на даљском имаљу) - Милутин (18791958). Имао је само сина Василија,

присуствовала

симnозиЈуму,

КОЈИ

Је

недеља) од 16" до 20".

настанка

део

2 милиона светлос

Овај први доказани ван

галактички објекат доста је проширио
васиоЈtу тог времена.

Поменуо је слично тврђеље енгле

rr

пре љега).
сиони"

Из љегове кљиге "Теорија

или

(1750)

нове

претпоставке

1

l

ви.цног

закључка

нису

nрава,

дисертација

из

ва. Има две кћерке: Веру, професора

Музичке академије у Београду, која га

је у поменутој кљизи интервјуисала и
Марију,
nрофесора информатике у
Лондону .
После промоције ова кљига у твр
дом повезу, малог формата, са преко

200 страница могла се купити за 300

динара .

рађеном по истоименој кљизи Милути
на Миланковића, који ће ускоро иза
ћи.

*

Пошто је речено да има још прос

тора за текст у овом броју ВАСИ ОНЕ,
представимо оне гране лозе Миланко
вића, односио Миланкове потомке који
су претходили великом научнику Ми
лутину и аутору ове кљиге Душаиу

Мuлан. Jeлu-чuli

Миланковићу.
Миланка је имао само једног сина

-

Нићифор (узгајао коље и трговао бла-

ваш

лап-топ,

а

донешени

за

тина града Београда, која је и љегов
оскивач, а организатор Културни центар Београда.
.

\

1'

Мuлан. Је.яu-чuћ

ОТВОРЕНА АСТРО-ИНТЕРНЕТ
У петак

ВЕСТИ ИЗ ДРУШТВА

45.

Октобарски

салов

..

најстарија

и

манифестација

на пољу визуелних уметности код вас,

ове 2004. године одвијао се на седам
места у Београду. Први пут је један
љегов део реализован у Планетаријуму
Друштва. За разлику од претходна 44
салона на којима је представљана акту
елна уметничка сцена Србије, 45 . је
добио међународни карактер . Под на
зивом ,Коитивевтални доручак Бео

град"

1'Conti~ental

breakfast Belgrade) .

Салов Је траЈаО од 10. сеnтембра до
31 . октобра . Уметнички директор Са
лова Авда Ротенберг из Пољске иза

Вредни др Милан М. Ћирковић,
председник Друштва астронома Срби
је, није дозволио да код нас не буде
обележено 80 година од важног Хабло

брала је

. Щта

60

радова од

480

приспелих.

се зби.вало у Планетаријуму,

коЈи Је био краЈље слабо посећен1

У "видео инсталацији" под називом
"Павоптикои - Sorry" ауторки Богне

вог открића о nостојаљу галаксија .
Предаваље је одржао 14.
децембра
2004. на Катедри за астрономију -

Бурске (Пољска) и Николете Марко
вић непрестано се вртело шест засеб

семестра

них видео пројекција изјава поли
тички утицајних личности, по три на·

Семинара из астрономије и астрофизи
ке.

два платна . Платна су се налазила ле

Подсетио је да је Хабл радећи на

во и десно од плаветаријумског пројек
тора гледано од улаза у салу. Шест

2,5 метарском телескопу опсерваторије
Мауит Вилсон 1923-1924. први открио

извиљеља је давало пет особа :

звездаиу структуру спиралне галаксије
ј

..

21.

јануара

2005.

свечано

је отворена астро-интернет библиотека
у ~елу учиокице Народне опсервато

ОI<ТОБАРС:КИ САЛОН
У ПЛАНЕТАРИЈУМУ

најрепрезентативвија

Мuлан. Јелu-чuћ

оквиру јесељег

за

екстерни DVD и звучни стуб (опрема
Културног центра Београда).
Покровитељ Салова је била Скупm

БИБЛИОТЕКА

ОТI<РИЋА

nоследље у

везан

тема.

ГОДИШЊИЦА ХАБЛОВОГ

Заинтересовани су могли да

набаве и Uд "Кроз васиону и векове"

стари

Пројекција је обављана са два ви
бима .
Планетаријумски је био

сиони има пуно сличних звезданих сис

1

ске Војводине. Био начелник Ђенер
алштаба срnске војске . Стекао је nо
вереље кнеза Милоша и Илије Гараш
анина, дружио се са Штросмајером ,
Вуком, Коnитаром, Симом, Али Риза
пашом, који је nредао кључеве београ
дске тврђаве .
- Јован (1869-1936,

области саобраћаја и васионског пра

дошли

Грци . Рајт је шта више тврдио да у ва

цом Стевана Шуnљикца, војводе Срп

докторирао

ва

види се даје МлеЧви пут

браку је био са Јелисаветом, сииови

правник, војни посланик Србије у_ Ве
чу, два nута се женио)- Душаи (1914,

о

дисколики звездани систем. Поменимо
овде да је професорки Јелени Милогра
дов-Турив, која је доста времена пос
ветила нашој галаксији, увек било
чудно да до овог једноставног и оче

био nосвећен љеном деди.

Димитрије (1817-1906) Са првом
женом је имао четворо деце . У другом

Руђер Бошковић, а умро годину дана

них година).

nравника . После Другог светског рата

Василије је емигрирао у Аустралију.
Умро је 2003. године . Има сина Ни
колу, који има троје деце и кћер Ма
рику која је 2004 . годи~е у Бео~ра)9'

ског природљака и чудака Томаса Рај
та (1711- 1786, рођен исте године као

лион светлосних година (данас се зна

да је удаљена nреко

се навестИ само Антоније и Димитри
је).
Антоније (1806-1879, наследио бра

ко Танасковић, представник Србије и
Uрне Горе при Св. Столици, др Смиља

цефеида, проценио

растојаље до ове галаксије на око ми

Даљу, имао је седморо деце. Овде ће

свог унука Милутина Миланковића.

-

менљивих звезда

ски кнез у Даљу) - Тодор (1761-1841,
завршио је права у Бечу, био је уп
равник Двора српског патриiарха у

саветодаваца

седник Светозар Маровић се налазио
на оба платна, Борис Јељцин, папа Јо
ван Павле П и др. Тако се · председвик
Светозар Маровић на једном екрану
извиљавао за "за св~Що зло", које је
било ко у Босни и Херцеговини претр
пео од било кога из Србије и llpнe Го
ре, а на другом за зло напето "било ком
у Хрватској". Извиљеља су се понав
љала у бесконачвост и то . за све време
трајаља Салова - сваког дана (изузев

МЗ1 и да је затим помоћу љених про

гом. Имао је два сина) -Марко (сео

би се одбранио од паса луталица и фе
љер да би иоћу могао да обиђе баре,
посветио се српској војсци. Димитрије
је
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пред-

риЈе.
У име Градског секретаријата
за културу (ГСК) све присутне је поз
дравила и учиокицу је отворила Лава
Павловић-Алексић, стручви сарадник
за културно - образовне делатности,
му лтидисциплинарке и филмске
граме и нове иницијативе .

про

Од звакичво позваних nрисутни су
били Александар Макевски, заменик
секретара ГСК, др Зоран Квежевић,
дире~тор Астрономске опсерваторије,
даниЈела Милекковић, сарадник за ко
мисије и савете ГСК, Добрила Сииђе
лић-Ибрајтер, уредник кљижевког и
трибивског програма Културног цен
тра Београда, Добрила Стеваковић,
сарадник за маркетинг ЈП "Београдска
тврђава" и Урош Петровић, председ
ник МЕНСЕ Србије који све време није
крио своје одушевљеље мистичким
одајама ваше средљевековне Куле .
Присутни су били и nроф . др Је
лека Милоградов-Турик, nредседник
Друштва, др Александар Кубичела, др
Милак С . Димитријевић, главни и
одговорни уредник ВАСИОНЕ, Алек
сандар Томић, нови главни и одгово
рни уредник ВАСИОНЕ, др Милан
Ћирковић, др Дејан Урошевић, одне
давка и продекан за финансије Мате
матичког факултета и други .

-1

о

Ј

294 - - - - - - - - - - - - - - - - После отвараља реч је узела мр На
таша Станић, в . д. управни~а Нар<;>~е
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ПАД :КАПСУЛЕ ГЕНЕЗИС

опсерваторије и Планетар~Јума коЈа Је

Генезис, летелица Америчке косми

укратко говорила о значаЈу интернета

чке агенције, која је за:вр!Пила трогоди
шљу мисију током које Је прикупљала

ришћеља интернет учионице.

честице Сунчевог · ветра без грешке,
срушила се 8.
септембра у пусти~у

у астрономији и начинима будућег ко

Искористила је . прилику да в~део
бим презентацијом представи проЈек~,т

у припреми "Звездано око Београда

,

око кога се до сада доста заузела Ј:~ЗНО

сећи га на више трибина.

ПроЈ~кат

предвиђа набавку новог планетаријум
ског видео-система и комплетну сана

цију амама који је доста запуштен У
грађевинском смислу.

Следио је пријатан коктел.

Маље званично отвараље АИБ-а,

коме су присуствовали бр?јни млади
чланови Друштва одржано Је сутрадан
у 22 сата. Том приликом су говорили

мр Наташа Станић и Милан Јеличић.

Дружеље је потрајало до у ситне сате.

Милан Јеличић.

ВА СИОНА LII

Јуте, јер се падобран на капсули ниЈе
отворио. Научници су оптимисти и на

дају се да ће успети да спасу бар део
узорака из капсуле.

Да је све прошло како треба, кап

.......
1

2004, 5 ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - 295

и раније током мисије. Ипак, стручља
ци су закључили да прегрејаваље ба
терије није могло представљати велики
проблем, јер су сличне батерије на тлу

радиле и на већим температурама.
Коначни резултати истраге се оче
кују.

1-

ПpeмaAstronomy

Now,

Новембар

2004.

Ана Брајовић.

.i

УОЧЕНЕ НАЈСТАРИЈЕ ЗВЕЗдЕ
Прве звезде у космосу, рођене убр

сула, Ј{Оја се одвојила од главне лете

лице након приласка Земљи би у гор

зо након великог праска, уочене су на

љим слојевима атмосфере отворила по
моћни падобран да успори спуштаље, а

снимцима изузетно удаљених галакси

потом би се, у . нижим слојевима отво

рио и главни падобран. Он би довољно
успорио пад, и хеликоптер би пок.упио
· капсулу у ваздуху . Нажалост, ниједан
падобран се није отв~рио и кс;tпсула ~е

ја.

Изучавајући Ха.блово "ултра" ду
боко поље астрономи са универзитета
Ексетер, издвојили су неколико галак

кон тога, посматраљима урађеним са
Кек телескопом одређен је прецизно цр
вени помак изабраних галаксија и љи
хова удаљеност.
Изабране галаксије
су на 13 милијарди светлосних година
удаљености и светлост је са љих крену
ла када је универзум био маље од ми-л

ијарду година стар (далеко пре форми
раља Сунца и нашег планетског сис
тема). Користећи посматраља помоћу
телескопа Cnuцep утврдили су да су
звезде унутар посматраних
старе

ина.

неколико

стотина

галаксија

милиона

год

Откриће овако "старих" звезда

у изузетно младом космосу баца ново
светло на теорије о настанку звезда .

Према:

сија са великим црвеним помаком . На-

Astronomy Now,

Јун

2005.

Горан Павuчuћ.

срушила западно ос Солт ЛеЈк СитиЈа
брзином од
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километара на час .

Иако је капсула при

•••

паду знатно

оштећена, научници се надају да ће
спаситИ део узорака Сунчевог ветра .

НОВОСТИ И БЕЛЕШКЕ

Шон О'Киф

istrator)

остати без резултата, и то заЈ_СваљуЈу

Анализом снимака начиљених теле

сколом Хаб.11 и у току мисије Касини
тим астронома из Европе и Амерцке,
закључио је да се полар'!а светлост на

битно разликуЈе од до сада

проучаваних појава на Земљи или Ју
питеру. Према речима Џона Кларка
вође тима, по.ларна свет
лост на Сатурну може траЈати данима
и има различито понашаље из дана у

{Jcihn Clarck)

дан (током неких дана се креће док то
ком неких дана мирује). Анализом nо

датака дошло се до ~(1.кључка да Суf!
чев ветар има значаЈНУ
важнију

улогу

у

ћи изузетном дизајну и чврстОЈ конструкцији Генезиса.
·
·

Генезис је лансиран у августу 2001 .
године, и провео је З године у близин.и
Земља- Сунце L1 тачке. Летелица Је
направљ~них

сафир·, . силикон, герма!'ијум, злато и

Пре свега бих желео да се најтоплије захвалим пријатељима Луки Ч. Попо
вићу, Миодрагу Дачићу и Александру Томићу. Њихова несебична помоћ ми је

поседовала више ·плоча,

од посебних материјала ук.ључујући

дијамант, nосебно дизаЈнираних да са

купе и задрже разне честице Сунчевог

ветра.

Научници су се надали да ће

сакупити довољно атома азота и кисео
ника, да би могли да утврде концен

трације разних изотопа, како би расве

наЈ

тлили улогу коју су ови елементи има

ли у раној историји Сунчевог сист.ема.

светлости на Сатурну. Интересантно
је да у периоду када је по-?арна свет

лост најсјајнија (најснажниЈа) љен пре

чник се смаљује, а понекад уопште не

ма кружни облик већ се попут спирале
увија око пола.

Сада, када се Касини налази у ор
бити око Сатурна, Кларк и љегов тим
ће моћи да прикупе још прецизније по

Ово је стоти број нашег часописа који сам уредио а са љиме се завршава и
моје двадесе.то годиште Васuоне. Она ће убудуће излазити у боји, у формату
А4, у коме је 1953. и заnочела да се штампа, а нови главни и одговорни уредник
је Александар Томић. Опраштајући се од читалаца, желео бих, на завршетку
обављаља ове одговорне дужности, да се захвалим свима, који су ми помагали да
Васuона буде лепша и садржајнија, и да у целини представља што свеобухватнији
извор информација о астрономији и историји нашег Друштва и науке коју волимо.

поларне

ако не и

наступаљу

РЕЧ НА :КРАЈУ

јавио да је могуће да мисија ипак нe:tie

ПОЛАРНА СВЕТЛОСТ
НА САТУРНУ

Сатурну

(Sean O'Kefe, NASA admin-

је два дана по паду. капсуле из

До

краја септембра,

научници

су

успели да спасу велики број плоча за

прикупљаље из капсуле. Ејлин Стенз
бери {Eileen Stansbery, Johnson Space

Center)

је посебно задовољна стаљем

плоча за прикупљаље кисеоника и азо
та.

била драгоцена, и љихово пријатељство ми је увек било велики ослонац, посебно
у тренуцима када је покренута "хајка" против мене:
Посебно бих се захвалио Милану Јеличићу, који је у протеклом периоду на
писао највише прилога и Јелени Милоградов-Турин, која је не само увек бдила
над Васuоно.м, него и тражила од студената да у оквиру љеног предмета напишу
прилог за наш часопис. Они су се увек старали да рад на Bacuoнu буде на на
јважнијем месту.

Желим да изразим своје поштоваље и најдубљу захвалност онима, који су ми
пре двадесет година указали повереље, подржавали ме, помагали ми и од којих

сам учио. То је пре свега Ненад Јанковић, оснивач нашег часописа и љегов nрви
уредник, који је Друштву посветио деценије несебичног . рада и до краја остао

• Као пример поменуо бих писаље Астро.мага3Uна о "крвавом српском јужном
телескопу" {види http:/ /www.astronomija.co.yu/instrumentijjstfjst.htm и низ nисама
и коментара у прилогу). Занимљиво је да данас, када већ годинама, више нисам
директор Астрономске опсерваторије, никога више не интересује то питаље. Неки

Док се потрага за остацима узорака

су можда одрасли и схватили да мени нису од деде остали "крвави" телескоnи

датке који ће помоћи да се објасни тај
на поларне светлости на Сатурну.

из капсуле наставља, покреће се истра
га о узроку пада капсуле.

надлежне инстанце на nuc.мeнu предлог, а неки су можда постигли свој циљ, па их

Према:

У почетку кривица за, пад је прип
исивана батерији, која се nрегрејавала

ова отужна прича више не занима.

www .spacetelescope;org
Горан Павuчuћ.·

па да их делим наоколо првоме ко ми уђе у канцеларију, него да о томе одлучују

!

!'
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са нама. Ту је такође Бранислав Шеварлић од кога сам учио и који ми је увек
пружао подршку и охрабреље.
·
.
На крају бих се захвалио и онима који су ми помагали последљих година,
и трудили се да Васuона буде што лепша . Посебно Таљи Милованов, Срђану
Самуровићу, Весни Милошевић-Здјелар, Зорану Симићу, Тијани Зечевић, На

таши Петровић, Горану Павичићу и Александру Оташевићу, који су радили на
прелому и Владимиру Ненезићу који се трудио око додатка у боји, а посебно
Милану Вулетићу, који је омогућавао штампање додатка и корица у боји .
Захваљујем се и свима који су за Васuону писали, помагали је и налазили у
·
љој читалачко уживаље и проширеље својих сазнаља.
Новом главном и одговорном уреднику Александру Томићу, астроному, физ
ичару, педагогу, дугогодиmљем управнику Народне опсерваторије, писцу кљига и
бројних чланака о астрономији и нарочито астрофотографији, желим пуно успеха
на новој дужности, која за сваког представља велики професионални Изазов.

Наставак са,цржаја са ,цруге стране корица
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Горе наведени бројеви нису стални
за џиновске планете- Јупитер, Сатурн,
Уран и Нептун. Код љих из године у
годину проналазимо нове пратиоце. О

ПИТАЊА И ОШ'ОВОРИ

ПРИРОДНИ САТЕЛИТИ

ни у почетку носе само Шифровано име,

које обележава годину открића, почет

Марија МU:Яен"овић из Веоzрада nо

но слово имена матичне планете и ред

стадuла је nиma1&e ~~:оли"о u.ма nрирод
нuх сателита у Сунчево.м. систему.

ни број открића сателита за дотичну

планету у дотичној години {нпр. Јупи
теров сателит S/2002 Ј2) . Овакве сате
лИте све ређе откривају појединци, па

У Сунчевом систему има укупно
117 откривених (до предаје овог броја

"Васионе" у штампу) природних . сате
лита {мисли се на сателите планета) .
Од тог броја Земља има једног прати

се за љих не може именовати пронала

зач . Њих откривају космичке летелице
и тимови научника.

оца, Марс два, Јупитер 52, Сатурн 30,
. У ран 22, · Неriтун 11 и Плутон једног
(Данас се воде дискусије о томе да ли је

У табели коју доносимо приказани
су неки од основних података за сваки

од до сада познатих сателита понаособ.

-fiлутон уопште планета или је објекат.

.Кајперовог појаса).

Душан Голубu!i
Мuлан Muљyшe~Jufi

Меркур и Венера

немају сателите.

Назив

У,цаљевост

Перио,ц

Среди. и

Ма'са

Откривач и

сатепита*

о,ц ппаиете

ревопуције

ра,цијус

{10 20 kg)

rо,цииа

(10 3 km)**

(,цава)***

(km)****

открића

ЗЕМЉИН САТЕЛИТ
Месец

384,4

27,32

1737,1

734,9

МАРСОВИ САТЕЛИТИ
Фобос
Деј мос

9,378
23,459

0,31891
1,26244

13

х

11

х

9

8х6х5

O,OOOi06
0,000024

Hall (1877)
Hall (1877)

ЈУПИТЕРОВИ САТЕЛИТИ
Мети с

128,1

0,294

20

Адрастеа
Амалтеа

128,9
181,4

0,298 .
0,498

13 х 10 х 8
0,0002
131 х 73 х 67 0,075

Тебе

221,9

0,674

55

Ио

421,6

1,77

1830

Европа
Кал исто
Теми сто

670,9
1070,4
1882,7
7507

3,55
7,15
16,69
130,02

1560,8
2631,2
2410,3
4

480
1481,9
1075,9

Леда
Х им алија
Лизитеа

11 170
11 460
11 720

240
240,92
259,22

5
85 .
12

0,00006
0,095
0,0008

Ганимед

. 0,001

х

45

х
х1815

0,008
1818

893,2

Synnott
(1979)
Jewitt ~1979)
Barnar
~1892)

ynnott
(1979)
Galilei (1610)
Galilei (1610)
Galilei (1610)
Galilei (1610)
Shep&ard и
др . 2000)
Kowal (1974)
Peпine ( 1904)
Nicholson
(1938)

* Слово "П" у;3 називе неких сателита означава то да је назив привремен .
** Средња уда.љеност од центра маса матичне планете.
*** Слово "Р" уз вредности у овој колони означава то да је смер револуције

датог
сателита супротан (ретроградан) смеру ротације матичне планете.
Ако облик сателита знатно одступа од лоnте, у nрвој аnроксима.цији се може
nредставити или као обртни или као троосни елиnсоид. У тим случајевима дате су

****

дужине свих полуоса елиnсоида .

---------------------------~
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Назив

У,ца.љеиост

Перио,ц

Сре,цљи

сателита*

о,ц планете

револуције

ра,цијус

(10 3 km)**

(,цаиа)***

(km)****

11 740
12 560

259,65
287

40
2

504

Харпалике

18 З40
19 000
19 З90
20 980
21 озо
21 110

(Р)
5ЗЗ (Р)
55З,1 (Р)
617,З (Р)
620 (Р)
62З,З (Р)

2
1
1
4
1,5
2,2

Праксидике

21 150

625,З (Р)

З,4

623

Јокасте

2.1 170
21 250
21 270

(Р)
6З1,9 (Р)
6З1,5 (Р)

1
2
2,6

Ананке

21 280

629,8

Ј2
S/200З Ј11
S/200З Ј9
S/2002 Л
S/2001 Ј6
S/2001 Ј8

21 З10
22 400
22 440
22 9ЗО

Халдене

2З озо
2З 120
2З 180

6З2,4 (Р)
68З (Р)
68З (Р)
72З,9 (Р)
716,З (Р)
720,9 (Р)
72З,8 (Р}

2
2
1
1,5
1
1
1,9

Изоное

2З

220

725,5

(Р)

1,9

Ј4
S/200З Ј4

2З

Елара

S/2000

Ј11

S/200З ЈЗ
S/200З Л2
S/2001 ЛО
S/200З Ј6
S/2001 Ј7

S/2001
S/2001

Ј9
ЈЗ

S/2001

(Р)

10

Ериноме

220
260
23 280

720 ,8

2З

(Р)
72З,2 (Р)
728,З (Р)

1,5
2
1,6

Тај гете

2З З60

7З2,2 (Р)

1,9

Ка р ме

2З

7З4,2 (Р)

15

S/2001

400

23 550
2З 580

740

(Р)
74З (Р)

1,5
2,6

Пасифе

2З

620

74З,6 (Р)

18

Мегаклите

2З

810

752,8

(Р)

2,7

Ј5
S/200З Ј7

2З
2З

810
810
23 940

749,1
748,8
758,9

(Р)
(Р)
(Р)

1
4
14

24 080
24 100

759,7
758,8

(Р)
(Р}

4
4

24 120

765,1

(Р)

2

Л1

S/2001

Синопе

S/200З Ј5
Калирое

S/2001

Л

(10

kg)

200З,

1-2

ВАСИОНА дОдАТАК

У,ца.љеиост

Перио,ц

С ре,ци. и

о,ц ппаиете

револуције

ра,цијус

(10 3 km)**

(,цаиа)***

(km)****

24
24
24
28

767 (Р}
781,6 (Р}
781,6 (Р)
982 ,5 (Р)

2

(200З}

з

(2003}

4
2

(2003)

Perrine (1905}
Sheppard и
др. (2000}

S/200З
S/200З
S/200З
S/200З

(2001)
Sheppard и
др . (2000}
Sheppard и
др. (2000)
(2001)
(2001}
Sheppard и
др . (2000)
Nicholson
(1951}
(2001)

'

l,

(2002)
(2001)
(2001)

др .

(2000)
(2001)
(2003}
Sheppard и
др. (2000)
Sheppard и
др. (2000)
Nicholson
(2001)
Sheppard и
др. (2000)
Mellotte
(1908)
Sheppard и
др . (2000)
(2001)

250
510
560
570

rо,цииа

ОТЈСрића

(200З}

0,575

10

0,00003

Атлас

137,67

0,601

0 ,0001

Прометеј

0,61З

Епиметеј
Јанус

139,353
141,7
151,422
151,472

х 17,2х
х13,5
74 х 50 х 34

Showalter
(1990}
Terrile (1980}

0,628
0,694
0,694

55
69
97

0,0033
0,002
0,0054
0,0192

Collins ( 1980)
Collins (1980)
Walker (1980)
Dollfus

М имас

185,52

0,942

209

О,З75

Енцелад

28З,О2

1,37

Тетис

294,66

1,89

6,27

erschel
(1789)
Herschel
(1986)
Cassini (1684)

Калипсо
Телесто

294,66
294 ,66

1,888
1,888

0,00004
0,00007

Pascu (1980)
Smith (1980)

Ди она

З77,4

2,7З7

З77,4

2,7З7

Реа
Тит ан

527,04
1221,8З

4,517
15,945

560
18 х 16
764
2575

11

Јелена

Хиперион

1481,1

21,277

185

х 140х
xllЗ

0,2

Cassini (1684)
Laques (1980)
Cassini (1682)
Huygens
(1655)
Bond (1848)

\•

Јапет

3561,3
11 370
11 440
12 952

79,ЗЗ

718
7
5
115 х llOx

15,9

449
451
550,48

S/2000 S5
S/2000 S6
Феб е

18,5
х

х
х

44
55
95

х

31

х

77

х 196х
х191
256 х 247х
х245

5З6 х 528х
х526
15 х 8
х 12,5х
х7,5

15

(Р)

х

15

0,65

о,оооз
2З,1
1З45,5

0,072

х105

S/2000 S2
S/2000 S8
S/2000 S11
S/2000 S10
S/2000 SЗ
S/2000'S4
S/2000 S9
S/2000 S12
S/2000 S7
S/2000 S1

15
15
16
17
18
18
18
19
20
23

200
650

. 687
729

З90

7З8

610
160
240
710
470
470
100

871

10
(Р)

89З

926
951 (Р)
1017 (Р)
1089 (Р)
1312 (Р)

з
1З

4
16
7
з
з
з

8

~966)

Cassini (1671)
(2000)
(2000)
Pickering
(1898)
(2000)
(2000)
(2000)
(2000)
(2000)
(2000)
(2000)
(2000)
(2000)
(2000)

1

1

i
1

'

1

УР АН ОВИ САТЕЛИТИ

Nicholson
(1914)

Ко р делија

49,77

О,ЗЗ5

20

(200З)

Офелија

53,79

О,З76

21

Sheppard и
др . (2000}
(2001}

Qт~еривач и

kg)

1ЗЗ,58З

(200З)

0,0008

(10

Пан

Пандора

(200З)
(200З)

Sheppard . и
др. (2000}
Sheppard и

ЛО
Ј8
Л
Ј2

Маса
20

САТУРНОВИ САТЕЛИТИ

(200З)

о,ооз

11

сателита*

(2001)

0,001

1-2

Назив

(200З}
(200З}

0,0004

200З,

От~еривач и
ОТIСрИћа

0,008

LI

го,цина

(19З8}

Калике

S/2001

Маса
20

LI

(Voyager 2"
1986)
"Voyager 2"
(1986)

1 1
1

:
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Маса
20

Назив

Удаљевост

Период

Сре,zџьи

сателита*

од планете

револуције

ра,цијус

(10 3 km)**

(дана)***

(km)****

открића

21 З90
21 990

2751,8
2868,4

20
20

(2002)
(2002}

Период

Сре,zџьи

од планете

револуције

ра,цијус

(10 3 km)**

(,ца.иа)***

(km)****

открића

Б јанка

59,17

0,4З4

27

:.'Voyager 2"

Кресида

61,78

О,-46З

40

:.'Voyager 2"

Дездемона

62,68

0,47З

З2

:.'Voyager 2"

Јулија

64,З5

0,49З

47

}' Voyager 2"

Порција

66,09

0,51З

68

Розалинда

69,94

0,558

З6

С/1986 У10

75

0,62

20

Бел инда

75,26

0,62З

40

Пак

86,01

0,761

81

, Voyager 2"
(1986)
, Voyager 2"
(1986)
Karkoschka
(1999)
, Voyager 2"
(1986)
:.' Voyager 2"

Миранда

129,З9

1,41З

240

Kuiper (1948)

Аријел

191,02

2,52 .

Умбријел
Титанија

266,З
4З5,91

4,144
8,705

584,7
788,9

З5,2

О бер он

58З,52

1З,46З

761,4

ЗО,1

72ЗО

579,5

п

48

Стефано (П)

8002

676,5

(Р)

10

S/2001

У1

Сикоракс

8571
12 179

Просперо (П)16
Сетебос (П) 17

418
459

~1986)

(Р)
128З,4 (Р)

10
95

1992,8 (Р)
2202,З (Р)

15
15

758,1

S/2002 NЗ
S/2002 N1

~1986)

Ха рон

19,6

48,227

0,294

~1985)

11,7

29

Таласа

50,075

О,З11

40

Деспина

52,526

О,ЗЗ4

74

Гала теа

61,95З

0,428

79

Лариса .

7З,548

0,555

104

Протеус

117,647

1,122

218

Тритон

З54,76

5,877

Нереида

551З,4

З60,1З6

Lassell (1851)
Lassell (1851}
Herschel
.
(1787)
Herschel
(1787)
Gladman
(1997)
Gladman
(1999)
(2001)
Nicholson
(1997}
Holman (1999}
Kavellars
(1999}

S/2002 N2

20 200

2525,4

~1989)

х

"Voyager 2"
(1989)
Voyager 2"
1989)
eitsema ·
(1989)
, Voyager 2"
(1989)
Lassell (1846}
Kuiper (1949}
(2002)

Ы

89

1З5З,4

170
20

Откривач и

kg)

годива

6,З87

59З

19

-,

Christy (1978}

ЗАдАТАК

214
0,2

(З)

РЕШЕЊЕ ЗАдАТКА ИЗ

ДОДАТКА

2/2002

У задатку се траже географска ши

>.

рина 1fJ и дужина
места на коме се
брод налазио у датом тренутку . Одре
димо прво географску дужину.
Разлика географских дужина два
места једнака је разлици месних време
на (у нашем случају звезданих) у тим
местима у датом тренутку:

>.1 - >.2

= 81 -

82.

У случају нашег задатка та два места

су Гринич (>.а,

sa)

и брод

(>., s),

па

горња једначина добија облик :

.). -

Ла

=S -

Sa.

Како је >.а =О, добија се:

>. = s- sa.
Бродско звездано време

(1)
s

у тренутку

горње кулминације Сунца добићемо из
израза:

у коме је

Знак минус значи да се брод налази за
падно· од гриничког меридијана .
Географску ширину 1fJ брода доби
ћемо из следећег разматраља . На при
ложеним цртежима приказана је небе
ска сфера пројектована у раван мери
дијана брода . Ознаке на цртежима су
следеће:
С - центар небеске сфере

(брод у нашем случају),

N

и

S-

север

на и јужна тачка хоризонта респектив

но, Е8 - пресечна тачка небеског ек
ватора и меридијана, Е - Сунце, Z зенит, Р n - северни небески пол, !р географска ширина брода, д и z - рес
пективно деклинација и зенитна даљи

на Сунца у тренутку његове горље кул
минације. Приказано је шест могућих
међусобних распореда тачака Е, Е. и
Z у тренутку горље кулминације Сун
ца. Случајеве на Сликама 2, 4 и 5 од
бацујемо јер се у љима Сунце налази
на јужној небеској nолусфери, дакле и
ма негативну деклинацију, а по nостав
ци задатка она је позитивна. Због тога
што је по nоставци задатка деклинација

Сунца маља од његове зенитне даљине
у датом тренутку, одбацујемо и случај

s

:.'Voyager 2"
~ 1989)
:.'Voyager 2"

х 208х
х201

(Р)

(10

~1986)

НЕПТУНОВИ САТЕЛИТИ
Најада

Маса
20

1З

ПЛУТОНОВ САТЕЛИТ

~1986)

х 2З4, 2х 0,66
х2З2, 9
581, 1 х 577,9 1З,5
х577, 7

Кал и бан

1- 2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Откривач и

У,цаљеиост

сателита*

kg)

200З,

rо,цива

Назив

(10

LI

ВАСИОНА ДОДАТАК

= Q +t,

(2)

t часовни· угао, а а ректасцен

зија Сунца.

Како је у тренутку горље

кулминације t =О (јер је тада Сунце у
мер'идијану места), (2} постаје:

чијом заменом у

s=a,
(1) добијамо:

>.=а-

са Слике 6, где је деклинација већа од
зенитне даљине . Дакле, условима за
датка одговарају само случајеви nри
казани на Сликама 1 и З .
Географска ширина 1fJ неког места
једнака је хоризонтској висини север
ног небеског nола у том месту, што је
на Сликама 1 и З јасно nредстављено.
Са Слике 1 је очигледно:

(4}

sa.

Уврштељем нумеричких вредности за о
и sa, Датих у поставци задатка, добија
мо тражену географску дужину брода:

јер су углови

PnCN(= lfJ)

и

ZCE.(= z+

д) углови са међусобно нормалним кра
цима. Наиме, CN (прави хоризонт)

г
1
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је нормално на CZ (вертикала), а CPn
(небеска поларна оса) на СЕ. (небес
ки екватор) . Из истог разлога углови

Р n CN и

Z<JE. на Слици З су међусобно

једнаки , тј . (као што се види са слике) :

tp
Уврштењем

(4)

= z- о.

нумеричких

(5)
вредности

Међутим , друга позиција отпада јер је
на копну (североисточни Бразил) и то
ван река или језера , што се лако утвр
ђује са географске карте .

И тако, преостаје прва позиција (А
тлантски океан) као коначно решеље
задатка:

у

добија се:

(6)
а у

(5) :
(7)

Слика

1

Слика

2

Знак минус је додат због тога што је
у случају на Слици З хоризонтска ви
сина северног небеског пола не гативна
(пол је испод правог хоризонта), што
значи да је и географска ширина нега
тивна, тј . ради се о месту на јужној
Земљиној полулопти .
Дакле, према (З), (б) и (7), две мо
гуће позиције брода су :

Л= -44°15 Ј
1

tp

= 40°27

1

НОВИ З АдА TAR
Колика је средља густина белог па
туљка који има масу једнаку Сунчевој ,
луминозност

tp

= -З

0

пута

мању

од

ОГЛАСИ
Повољно про,цајем телескоп реф

лектор Њутновог типа 120/900 mm, са.
окуларима Ј = 6 mm и Ј = 12 mm.

и

л= -44°15',

хиљаду

Сунчеве и површинску температуру
два пута већу од Сунч е ве?

З7'.

тел : 06З/77-б1-417
011/331-Sб-29

ОБАВЕШТЕЊЕ

Слика З

Слика

ACTPOHOMCRA ЛЕТЊА ШRОЛА
ОМЛАДИНА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ УЗ ТЕЛЕСRОП
"АСТРОНОМИЈА НА МАЛИМ ТЕЛЕСRОПИМА"

4

Опсерваторија Белоградчик
Институт за. астрономију Бугарске академије наука
Одсек за астрономију Софијског универзитета
4-11 . јули 2003, Белоградчик, Бугарска
Ово ће бити друга Астрономска. летља. школа за младе из југоисточне Европе
која. ће се одржати на Опсерваторији Белоградчик у Бугарској - ове године у
периоду од 4. до 11 . јула . Тема. школе је: Омладина јуzоuсточне Евроnе у3
meлec~ton .

Школа се састоји од предаваља, семинара., представљаља постера и

та.кмИчења у научним пројектима . Победници такмичеља. вршиће током трајаља
школе посматраља на Касегреновом телескопу од бО ст .

Научни организациони комитет : А. Антов (председник), Г. Апостоловска , В .
Челебоновић, О . Демиркан , В . Голев, П . Ниархос, Л. Поповић , М . Ставински .

Локални организациони комитет : А . Антов, А. Станева, К . Uветкова, Л. Или
јев, Р . Константинова-Антова, Р . Вогдановски , Г. Ворисов, П . Пешев, М . Љубе
нова .

Слика

5

Слика б

г
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:КОнтаiСт адреса:

SEE Youth at the Telescope
Institute of Astronomy, Bulgarian Academy of Science
Sofia - 1784, 72 Tsarigradsko shosse, Bulgaria
Телефон: +З59 2 758927
ФаiСс: +З59 2 758927
e-mail: SEEYOU@ASТro.bas.Ъg

30.

АnРИЛ

-

Такмичеље у научним проје:ктима за мпа,це из јуrоисточне Европе

1·

~ео ~евадратн.их стеnен.и tЈ.Ма н.а н.ебес~еој

..!

,,

95

SN

КОЈИ захвата лук круга дужине једна

З.

Ursa Major 1280

125

N

4. Cetus

12З1

100

SN

5. Hercules

1225

140

N

6. Eridanus

11З8

100

SN

7. Pegasus

1121

100 ,

N

8. Draco

108З

80

N

9. Centaurus 1060

150

S

90

SN

ке полупречнику круга . Како се полу
пречник у обиму садржи 271' пута (обим

= 21ГR ,

где је

R

nолупреч

Како · nун угао има Зб0°, то

= 271' rad, одн . један ра
1 rad = З60° /(211') =
180° j1r :::::: 57°, З . Када то знамо, као

=

степени, добијамо Р = 411'{180/11') 2 ::::::
:::::: 41 25З квадратна степена, што је од
говор на твоје nитаље, Јасмина .

(Хидра)

(Девица)

(В . медв . )
{Кит)

(Херкул)

(Еридан)
(Пегаз)

(Змај)

(Кентаур)

10. Aquarius

980

(Водолија)

Бранислав Гезе.ман.

Бранислав Гезе.ман.

Невен.а Јарић из Веоzрада nита ~еоја

су сазвежђа н.ајвећа.

Оливера Обрадовић из Београда nи

Сазвежђе Argo Navis (Лађа аргона
ута), на јужној небеској полулоnти, би
ло је највеће (nовршина- nросторни у
гао - 1888 ~вадратних степени, а број
звезда до б
- З85) све док није nоде
љено на четири маља сазвежђа :

Carina

(Прамац), Puppis (Крма), Pyxis (Ком
nас) и Vela (Једра). Сада је највеће
сазвежђе

Hydra

(Хидра), које се nроте

же на nовршини од 130З квадратна сте

nена . Листа десет највећих сазвежђа је
дата у Табели 1 (дати су, по колонама

А. Антов (Институт за астрономију, Софија)
Г. Апостоловска (Универзитет у Скопљу)
М . Контадакис (Универзитет Аристотел, Солун)

редни број сазвежђа по величини, на~

зив сазвежђа, nовршина сазвежђа (Р)
у кв~~ра~ним стеnенима, број (n) звез

О. Демиркан (Универзитет Чанаккале Онсекиз Март, Чанаккале)

да СЈаЈНИЈИХ од шесте визуелне nривид

Думитреску (Астрономски институт, Букурешт)
Голев (Одсек за астрономију, Универзитет у Софији)
Ниархос (Одсек за астрономију, Универзитет у Атини)
Ставински (Астрономски институт, Букурешт)

не звездане величине; ознаке N, S и SN
значе, респективно, да је цело сазвеж

ђе на северној небеској nолу лоnти це

Поповић (Астрономска опсерваторија, Београд)
Челебоновић (Институт за физику, Београд)

За све додатне информације обратИти се организатору на горе наведене поштанску адресу, телефон, факс или e-mail адресу.
·
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=

су:

***

2. Virgo

=

Посматрачко време на Касегреновом телескопу од 60 cm, на Опсерваторији
Белоградчик (током трајаља школе и у зависности од метеоролошких услова),
биће додељено најбољим пројектима . Поред тога и други учесници ће моћи Да
врше посматраља на телескопу (опет ако метеоролошки услови то дозволе). У
раду ће бити обезбеђена помоћ астронома са Опсерваторије . Детаљи о Опсерва
торији и 60 cm Касегреновом телескопу могу се наћи на сајту http:/ Jwww.astro.
bas. bg/ ~aobel/ .
Међународни жири ће оценити све поднете пројекте. Удружени пројекти (би
латерална или мултилатерална сарадља) ће имати предност. Чланови жирија

:КР АЈЊИ Р О :К ЗА ПОДНОШЕЊЕ ТА:КМИЧАРС:КИХ ПРОЈЕ:кА ТА
ЈЕ 30. АПРИЛ 2003.

драга Јасмина, поступићемо на
сл~дећи начин. Радијан је онај угао

и да је површина лопте Р
47ГR 2 а
.
2
2
'
стављаЈући R
(180/'li') квадратних

Другог дана школе биће уприличена јавна одбрана приспелих пројеката и
међународни жири ће их оценити.

А.
В.
П.
М.
Л.
В.

SN

ће . бит.и ~60°

Методу (или методе) анализе која ће бити коришћена (или коришћене) .
б . Очекиване резултате .

Ј

та ~еоја н.а.м је н.ајближа nроменљива
звезда.

Најближа променљива звезда нам је
и најближа звезда у простору
Проксима Кентаура . Она је црвени

. уједно

патуљак позне спектралне класе (М5е),
површинске температуре 3000 К , са ви
зуелном привидном звезданом величи

ном mviz

= 10m, 7. Њена удаљеност од
= 1, 33 рс, или 4,ЗЗ свет

Сунца је D

посне године . Заједно са а

и а

Centauri

Centauri

А

В чини трајну звезду. Да

се ради о трајном систему закључено

је по паралелном и једнаком кретању
ових звезда у простору . Њен обилазак
око центра маса система траје око ми

лион година

(!)

или десетоструко вре

мена ~олико светлост путује са краја

~а краЈ диска Млечног пута . Проксима

ло ~а ју~ној, одн. већи део сазв~жђа

Је откривена релативно недавно, 191З

на. ЈУЖНОЈ,

далек.ог пратиоца а

а маљи на северној небес

КОЈ полулоnти) . Број звезда у поједи
ном сазвежђу зависи од захваћеног де

i

Поз.

1ЗО

диЈан Је Једнак :

5.

n

1303

ник), то ће nуном кругу одговарати 27Г

e-

Р

1. Hydra

· радијана .

и морају да садрже следеће податке:
Назив пројекта.
Имена аутора и припадност институцијама . Главни аутор наводи своју
mail адресу, за брзу комуникацију.
З. Научну оправданост.
4. Потребно посматрачко време .

Ре,ц. бр.
и назив

сфери .

круга је О

Сви млади људи заинтересовани за астрономију се позивају да учествују у
овом такмичељу. Такмичеље је замишљено као nрипрема (што је . год могуће
озбиљнија) астрономских посматрачких истраЖивачких прој!;!ката . Пројекти могу
бити урађени од стране највише трочланих група, а морају бити предати на ен
глеском језику (највише пет страница А4 формата, у било ком текст процесору)

1.
2.

Табела 1: Десет н.ајвећих сазвежђа.

це nита ~ещсо .може да изра-чун.а ~еоли

2003.

***

му је

Јас.мин.а МtЈ.Лосављевић из Сурдули

Опсерваторија Белоградчик ће обезбедити бесnлатан смештај за не више од 12
учесника. За љих ће бити обезбеђен nревоз од Софије или оближљих граничних
nрелаза до опсерваторије. Остали учесници (највише 20 љих) морају сами себи
да пЛате смештај (боравак у хостелу, који се налази у граду Белоградчику , кошта
око шест евра дневно по особи, а превоз од Софије око четири евра) .

:КРАЈЉИ РО:К ЗА ПРИЈАВУ ЈЕ

број . звезда видљивих голим оком у ље
150.

ПИТАЊА И ОШ'ОВОРИ

ла. звезданог неба, као и од концентра
ЦИЈе звезда , односно близине сазвежђа

Млечном путу. То се види из приложе
не табеле. На пример , Кентаур (Cen-

taurus) је у Млечном путу, има велику
површину (1060 квадратних стеnени) и

а пронашао ју је астроном Инес, ка~
Centauri, два сте

пена ЈУЖНО од ље.

Проксима припада класи променљи
вих

звезда типа

променљиве

UV Ceti ( еруптивно
- flare stars) . Код ових

променљивих долази до повременог на

глог и. неочекиваног пораста сјаја

-

е

рупциЈе и то за неколико звезданих ве
личина .

ВАСИОНА
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Р/Р0 = (М/М0 )(~/R)з.

И на крају, ево још неколико nода
така о овој занимљивој звезди : nречник

Луминозност је једнака производу

снаге е по јединичној nовршини (дате

Врахислав Геземах

површине Р (у нашем случају сфере :

=

Иваха Крсмахови1i uз Београда nи
та ~еолшса је nривлачха сила између ха
ше zала~есије и Ахдромедuхе zала~есије

Штефан-Болцмановим

=

lla

бисмо

то израчунали

кори с ти

=

2 , З милиона светлосних година , а гра

=

витациона константа је G
6, 67 10m 3 kg- 1 s- 2 . Када уврстимо ове вре.~;~
ности

F

у

формулу

= Gm1m 2 jr 2

закона

11

гравитациЈе

(где је F гравитацио

на сила између маса

ђусобном растојању

m1

r),

и

m2

на ме

наравно, nрет

варајући удаљеност у метре и мас е у
30

килограме, добијамо F

= 5 10

туљка

(L)

4

· ~.

~/R

= (Т/Т0 ?СL0 /L)

11 2

Заменом овога у (2) налазимо коначан
израз за тражену средљу густину бе
лог nатуљка:

Средња густина Сунца је Р0

= 1, 4 -10

Уврстивши т о у (З) добијамо кона

р= 2, 8 10 9 kgm- 3 .

НЕКИ ЗАДАЦИ СА

lla би читаоци видели какав је ни
во знања nотребан за међународне ас

дана ће бити расnоложива и комплетна
збирка са р ешењима, али за сада смо
били у прилици да преведемо задатке

ДОДАТКА 1-2/2003

Однос средњих густина белог nа
туљка (р) и С у нца (р0 ) дат је изразом:

PIP0 = (M/V)/(M0 /V0 ) =
= (M/M0 )/(V0 /V) ,

(1)

редом, маса и заnре

V0 Сунца .

Уз претпоставку да је бели патуљак

сферан (једноставности ради), биће:
3

V0 /V = ((4/З)1ГЛЬ]/1(4/З)1ГR ] =
=(~/R?,
г де су

R

и ~ nолупречници белог nа

туљка и Сунца -ресnективно .
овог израза у (1) добија се :

Једног

Заменом

са 1, 111 и Vll МАО, те их овде дајемо
као nрилог чланку о међународним а
строномским олимnијадама и првом у

чешћу Југославије на њима, а који об
јављујемо у овом броју . Задаци са 1
МАО су скинути с а Интернета, са 111
МАО су nреведени из часописа Sky and
Telescope , док смо оне са VII МАО до
били као учесници .

Решења задатака

са Vll МАО ћемо дати у следећем из
дању llодатка. Јасно се види како је
ниво тежине задатака nорастао од првих дана .

·

Задатке су превели Ратомирка Ми
лер, Јелена Милоградов-Турин, Игор
Смолић и Михаило Чубровић .
Јелеха Милоzрадов- Typux

11-12.

Зашто неке звезде изгледају као

1.

двојне у плавој светлости, а у црвеној
се не могу раздвојити?

2.

Зашто радио-астрономи могу да по

сматрају у току дана, док су оптички а
строноми ограничени на ноћно посмат

рање?
З. Зашто је боље за неке сврхе корис
ти т и телескоп средње величине на пла

нини, уместо телескопа на орбиталној
станици која се налази на ниској орби
ти близу Земље?

4.

Зашто се Хабловим сателитским те

лескопом могу посматрати слабији об

8-10

1.

јекти од оних који се могу проучавати
са Земље?

2. Крупна црна мува слетела је на об
јектив телескопа пречника 5 ст. Шта
ће посматрач моћи да види на Месецу
кроз тај телескоп?

гу (географска ширина rp = 60° и дужи
на Л
-З0°) јуче тачно у поноћ . У ко
јој области н а Земљи ће бити могуће
nосматрати тотално помрачење Сунца
нег де током следеће недеље?

Зашто је некада боље користити ма
ли телескоп у орбити око Земље него
велики на врху планине?

ПОЈЕДИНИХ ОЛИМПИЈАдА

lla ли ће то за њих

Разреди

прилагођена деци.
У сагласности са
Статутом такмичари су били подеље
ни у две старосне групе : од 8. до 10 .
разреда и од 11. до 12. разреда.
Учесницима су дати следећи тео
ријски проблеми :

Разреди

љени су они задаци са олимпиЈада до

РЕШЕЊЕ ЗАДАТКА ИЗ

мина белог патуљка, а М0 и

3

kgm -з. Астероид

бити могуће? Ако је одговор негати
ван , зашто? Ако је позитиван, шта они
узимају у обзир?

тим из Стокхолма . Контакт са неколи
ко других држава је био успостављен,
али је било немогуће наћи финансијску
подршку за љихово учешће те године .
Професионални астрономи су учес
твовали у састављаљу проблема из а
строномије и љиховим проверама . О
лимпијада се састојала од три разли
чита дела. Проблеми су укључивали
задатке и питаља из различитих облас

чан резултат:

којих смо за сада могли доћи .

V,

(З)

kgm - 3 , а у nоставци задатка су дате
вредности односа М/М0, Т/Т0 и L0 /

/ L.

ватора за 2~> ,2 .

ти астрономије и астрофизике , која су

р= (M/M0 )(T/T0 )6 (L0 /L) 3 12 P0-

трономске олимnијаде (МАО) !!рикуп

ЗАдАТАК

у коме су М и

-

= 2200

споро ротира . Космонаути су одлучи
ли да обиђу возилом астероид дуж ек

оналне олимпијаде) и шведско-фински

L 0 /L = 41ГЩ;аТ~ /(41ГR аТ ) ,
одакле се добија :

ње густине р

астрономска олимпијада одр

ти из Русије (победници сверуске наци

је стога :
2

Космичка летелица спустила се на
астероид пречника D = 2,2 km и сред

8.

вали су представници пет националнос

=

N . Иа

Врахислав Ге земах

онална

19

посматрати тотално помрачење Сунца
негде током следеће недеље?

жана је на северном Кавказу од 1. до
8. новембра 1996. године . Учество

Р
47ГR 2 ; R је nолуnречник) . Однос
луминозности Сунца (L0 ) и белог nа

ко је ово енормно велика сила , убрзање
Млечног пута према Андромединој га
лаксији је веома мало и износи свега
1, 2 10- 12 ms- 2 .

=

константа , а Т температура) и укуnне

тотална маса

Млечног пута је m1
2100 милијар
ди мас а Сунца . Маса m2 Андромедине
галаксије је око два пута већа. У да
љеност r између ове две галаксије је

е

_______________

Прва (експериментална) интернаци

аТ 4 , где је а Штефан-Болцманова

МЗl .
ћемо с ледеће nодатке :

законом

200З , з,

Прва (експериментална)
међунаро,цна астрономска
олимпијада

(2)

јој је 14 пута маљи од Сунчевог , аn
солутна звездана величина М
15, 4,
луминозност L = О , 00006 Сунчеве, соn
ствено кретање З" ,8.

JIOJIATAK LI

5.

=

З . Објасни зашто видимо више метео
ра од поноћи до јутра него од вечери
до поноћи .

6 . Алтаир (а Aquilae) има годишљу nа
ралаксу р
О" ,198, сопствено крета

ње џ

ну

llванаест зодијачких знакова се на
лази око еклиптике . У ком од њих Сун
це борави најкраће време?

4.

5. На 1 cm 2 површине Плутона пада
10 000 фотона у секунди са звезде
5. магнитуде. Колико ће фотона пас
ти са звезде 20. магнитуде у току 0,5
h на телескоп БТА (дијаметар главног
огледала је б m) , на Земљи?
6. Хоризонтска паралакса Сунца је
Р• = 8" ,8, а годишња паралакса звез

7. Месец се појавио у Санкт Петербур
гу (географска ширина rp
60° и дужи
на Л
-З0°) јуче тачно у поноћ . У ко

=

Vr

1

елну nривидну величину тада .

7. Ускоро ће десетометарски Кеков те
лескоn nочети да ради на Мауна Кеи
(Хаваји), где ће моћи да сними угао
не пречнике ликова звезда величине од

·

свега О " ,З . Можете ли проценити гра
ницу звезданих магниту да за визуелна

посматрања . тим телескоnом?
У nрактичном делу били су следећи
проблеми:

Разреди

=

јој области на Земљи ће бити могуће

=

= 0,658 "/год, радијалну брзи
= -26 kms- и визуелну nривид

ну величину т= 0,89 . Када и где ће
он бити на минималном растојаљу од
Сунца? Нађите такође и љегову визу

око

де исте апсолутне звездане величине је
р. = О " ,022 . lla ли је могуће видети
ту звезду ноћу голим оком?

Месец се појавио у Санкт Петербур

8-12.

За учеснике је приnремљен доку
мент

са уцртаним

кругом

и

табелом

2 0 - - - - - - - - - - - - - - - ВАСИОНА ДОДАТАК LI 200З, З

ВАСИОНА дОдАТАК LI 2003, З·--------------- 21

максималних
Венере .

nроцентима) налази исnод еклиптике у
тренутку када се Сунце налазило или
ће се наћи у највишој тачки над хо
ризонтом . У ком тренутку ће се исти

елонгација

Меркура

и

Нека круг приказује Земљину nута
љу. Уз коришћеље датума из табеле,
нацртај орбите Меркура и Венере.

1.

2.

Процени радијусе орбита у АЈ.

Табела

1:

Највеnе елохzацuје Мер'Кура
и Вехере.
Исто :к

Датум

Мер:кур

08 .01. '89 .
18.02. '89.

Запа,ц

1989-1990.
26

З0 . 04.'89.

21
2З

18 .06 . '89 .
28 .08 . '89.
10.10.'89.
22 .12.'89.
01 .02.'90.

18
25

11.08.'90.
24 .09 . '90 .
05 .12.'90.

27
21
1983-1990.
45

21 .01.'85.
12 .06.'85 .
26.08. '86.
15.01.'87.
02.04.'88.
22 .08.'88 .
08 .11.'89 .

47

47
46
46
47
46

дела

није

8-12.

У које време сте видели Венеру у
суботу, 2. новембра 1996 . године?

1.

и на ком угаоном растојаљу од

2.

Сунца?

III

нулте

величине .

Подаци су били добијени телескоnима

северном nолу .

мене радијалних брзина обеју комnоне
ната, nериод обилажеља и nаралаксу
Каnеле, такмичари су имали задатак

5.

да nроцене колико оне

Увече су такмичари, којима су биле
дате коnије једноставних звезданих ка
рата , имали да нађу бар nет визуално

двојних звезда. После тога се очеки
вало да на сваку од љих, без употребе
карата, наnере рефрактор nречника 60
mm, nроцене nоложајни угао комnоне
ната, сјај и боју, као и да објасне уоче
не разлике. Такмичарима из Бразила,
који су ненавикнути на северно небо,
било је дато више времена да се снађу.

У елиnтичној галаксији МЗ2 (nра
тиљи Андромедине галаксије) има око
250 милиона звезда . Укуnна визуална
nривидна величина галаксије је 9. Да

VII

ме ђунаро,цна астрономс:ка

олимпијада

Теоријс'Ки задаци - zpyna А
Задаци
груnом В .

1, 2

и З су заједнички са

је луминозност свих з.везда иста, ко
лика би била nривидна визуална вели
чина једне nојединачне звезде у МЗ2?

4.

(Одговор:

лу. Израчунати колики се део неба (у

Замисли да си nоларни медвед, који
целу 2002. годину седи на северном nо

У Табели

2

налазе се следећи по

даци о комети С/2002 04 (Hoenig) : пу

да одреде масу сваке комnоненте .

међународна астрономс:ка
олимпијада

30)

део неба nоново налазити испод екли
птике? Како би објаснили решеље, на
цртајте слику са поларним медведом на

на nовршини Земље, укључујући и
БТА, методом сnекл интерферометри
је. Користећи дати цртеж и криве nро

зрачеља.

био такмичарски:

Разреди

комnоненту

вуку закључке о вези оnтичког и радио

46
nосматрачког

на

ног дана, и од љих се очекивало да из

46
47

ЗО . ОЗ.'90 .

носу

утичу на израчунату вредност. Таква
врста nроблема је блиска ономе што а
строноми срећу у свом раду.
Такмичари су током дана имали да
nосматрају Сунчеве nеге рефрактором
nреч ника објектива 60 mm. · Од љих се
тражило да уцртају nеге, оријентишу
свој цртеж у односу на север, југ, ис
ток и заnад . Тај задатак није био лак
због уnотребе окуларног додатка којим
је nреломљен nут зракова. Такмичари
ма су били дати заnиси Сунчевог ра
дио-зрачеља са Р А ТАН-а, од nретход

18

Венера

сnек

троскопске двојне звезде Каnеле у од

воре грешака и

25

15 . 06.'8З .
04 . 11 .' 8З.

величине

У оба наведена задатка од такми
чара се очекивало да nродискутују из

20
20

nрве

рачунају масу галаксије и уnореде је
са Млечним nутем .

27

1З . 04.'90.
З1 . 05.'90.

комnоненте

Галаксија FGC1908,
у сазвежђу
Змај , види се с бока . Њен сnектар, д?
бијен на ПТА, има сnектралне линиЈе
облика издуженог слова S. Такмичари
су имали да објасне изглед сnектра, из

19

Задатак

Такмичарима је био дат цртеж nу
таље

\·

од Земље, удаљеност од Сунца, елонга
ција, фаза и визуална магнитуда). И
зрачунај брзину комете у перихелу ко
ристећи nретходне nодатке .
Брзина
Земље no путаљи износи VE
30 km/s.

=

6 . Превоз се користи између Земље
и геостационарног сателита . Процени
(бар грубо) на којој ће удаљености пре

таљски елементи и ефемериде (време,

сателита ефективна гравитација бити
једнака стотом делу нормалне вредно

ректасцензија, деклинација, удаљеност

сти .

Табела · 2: Ефемериде u орбиталхu еле.мехти 'Ко.мете С/2002 04 Hoenig.
Epoch 2002 Oct. 13 .0 ТТ = JDT 2 452 560 .5
Т 2002 Oct. 1.98З6 ТТ
р
q
0.776187
(2000 .0)
Q
z
- 0 .001046
Peri . 105 . 9З98
- 0.0380511
- 0 .7978125
+/- О.ООООЗ1
Node З21.0402
- 0.0084648
+ 0 .6023755
е
1.000812
Incl. 7З.1260
+ 0.9992399 - 0.0252779
· From 1088 observations 2002 July 27 - Sept. 1З.
Date
R.A.
Decl.
Delta
Elong.
r
Phase.
m
(ТТ)
(2000)
(2000)
02 09 15
12 51 .87 48 56.2
1.029
0.84З
48 .9
64.1
8.8
02 09 16
12 50 .29 48 01.0
1.044
0.836
48 .1
63.5
8 .8
020917
1248.78 4706. 8
1.058
0.829
47 .3
63.0
8.8
02 09 18
12 47.З4 46 1З . 5
1 . 07З
0 .822
46.5
62.4
8.8
02 09 19
1? 45 .96 45 21.0
0.816
1.087
45 .7
61.8
8.8
02 09 20
12 44.64 44 29 .2
0.811
1.101
45 .0
61 .2
8.8
02 09 21
12 4З.З7 43 38 .2
1.115
0.805
44 .3
60 .5
8.8
02 09 22
12 42.15 42 47 .8
1.129
0.800
4З . 6
59 .9
8.8
02 09 23
12 40 .97 41 58 .0
1.142
0.796
42 .9
59.2
8.8
12 З9 . 84 41 08.8
02 09 24
1.156
42.З
0.792
58 .5
8.8
02 09 25
12 38.75 40 20 .0
1.169
41 .7
0.788
57 .8
8.8
02 09 26
12 З7 . 69 39 1З.7
1.182
41 .1
0.785
57.1
8.8
02 09 27
12 З6.68 38 4З.8
1.195
0 .782
40.5
8.8
56.4
02 09 28
12 З5.69 З7 56.2
1.207
40.0
0 .780
55.7
8.8
02 09 29
12 З4.75 37 09 .0
1.219
0.778
39.5
55.0
8.8
02 09 30
12 ЗЗ.8З 36 22 .1
0.777
1.2З1
З9 . 1
54 . З
8.9
02 10 01
12 З2.95 35 З5 . 5
1 . 24З
0 .776
38 .6
5З . 6
8.9
02 10 02
12 З2 . 10 34 49 .1
1.254
38 .2
0.776
52 .9
8.9
02 10 оз
12 З1 . 28 34 02.9
1.265
37.9
0.776
52 .3
8.9
02 10 04
12 ЗО.49 33 17.0
1.276
0.777
З7 . 5
51.6
8 .9
12 29 .73 32 31 .3
•02 10 05
1.286
0.778
З7.2
51 .0
9 .0
02 10 06
12 29.00 31 45.8
1.297
0.780
36.9
50.4
9.0
02 10 07
12 28.29 31 00.4
1.306
0 .782
36 .7
49.8
9.0
02 10 08
12 27.62 30 15.2
1.316
0.785
36 .5
49.2
9 .0
02 10 09
12 26.97 29 З0 . 1
1.325
З6.3
0.788
48 .7
9.1
02 10 10
12 26 . З4 28 45 .2
1 . З34
З6 . 2
0.792
48 .2
9.1
02 10 11
12 25 .74 28 00.4
1 . З43
36 ,1
0.796
47 .7
9.1
02 10 12
12 25.17 27 15 .8
1.351
0.800
36.0
47.2
9.2
02 10 1З
12 24.62 26 З1 . 3
1 . З59
0 .805
36 .0
46.8
9.2
02 10 14
12 24.09 25 46 .9
1 . З67
0.811
36.0
46.З
9.3
02 10 15
12 2З . 58 25 02.7
1.374
0 .816
36.0
46 .0
9.3
02 10 16
12 2З . 10 24 18 .5
1.381
0.823
36 .1
45.6
9.4
02 10 17
12 22 .64 23 34.5
1 . З87
0.829
36 .2
45.3
9.4
02 10 18
12 22.19 22 50 .7
1.394
0.836
36.4
45 .0
9.4
02 10 19
12 21 .77 22 06.9
1.400
0.84З
36 .5
44 .7
9.5
02 10 20
12 21.З7 21 23 . З
1.406
0.851
36 .7
44.4
9.5

1

1

1
f
i

!iј

·~

1

ВАСИОНА дОдАТАК

22
02
02
02
02
02
02
02

10
10
10
10
10
10
10

21
22
2З

24
25
26
27

VII

12
12
12
12
12
12
12

1.4ЗО
1.4З4
1.4З8

олимпијада

988 cm

В
ере ки

лну висину Сунца у летљем и зимском

су вредност
h 2 = З9° 19'.

У првом случају добили

= 79°07',

а у другом
У оба случаја Сунце се

h1

налазило јужно од зенита .
Одредити географску ширину

којој су извршена посматраља .

на

Изра

чунати, такође, и угао између еклип
тике и небеског екватора за ту епоху .

Сателити "Иридијум" дају јак од
сјај због рефлексије Сунчевих зрака на

2.

4З . 8
4З.6
4З . 5
4З.4
4З.2

ВАСИОНА дОдАТАК

9 .6
9 .6
9 .7
9.7
9.8
9 .8
9 .9

х

86 cm.

сме·тље су одстраљене.

-8m .
Нацртати путаље светлосних зрака

и дати процену површине на тлу обух
ваћене одсјајем са једне од антена . На
Земље.
Примили смо поруку

ванземаљске

женог графика .

-Јел' се код Вас nлаћа планинаре
ље?

цивилизације. Ваш задатак је да је де
кодирате . Порука је следећа : 1000110

0,09З респективно, а средља удаљеност

0010011001001001001100111100100110
010010010011001001000110 . Ово је це

Телескоnом средље величине могу
ће је регистровати астероид у главном
појасу пречника већег од око 5 km . До
ког минималног пречника је могуће де
тектовати објекте у Којnеровом појасу,
истим инструментом и исти м методом?
Потребно је знати напамет све ре

Марса од Сунца износи а2

= 1,524 AU .

6.

ла дорука, а не само љен део .

ница одсутног портира, у канцеларију

наше високе Куле дође човек и с врата

5. Одредити орбиталну брзину Марса
Va у току велике оnозиције са Сунцем.
Орбитална брзина Земље износи V1 =
29 ,8 km/s. Ексцентрицитети орбита
Земље и Марса су е1 = 0,017 и е2 =

ћи и висину сателита над површином

***
док сам замељивао у продаји улаз

Наведите и измерите параметре из
вора који се могу одредити са прило
За nроучаваље овог објекта је nо
том искоришћен мали оптички телес
коп, и откривено је да су флуксеви на
радио и оnтичким фреквенцијама јед
наки. Колико пута је већи број фотона
овог објекта у радио-опсегу у односу
на број фотона у оnтичком опсегу?

Сателит се у тренутку

Тата, брескве!

-

цији звезданог времена . Посматрачки
материјал је добијен радио-телескопом
и обрађен је . Све атмосферске и друге

видна магниту да у центру износила Је

З.

LI 2003, З·--------------- 2З

4. На Слици 1 можете видети интензи
тет радио-емисије (Л= 21 cm) у функ

одсјаја налазио тачно у зениту , а ПРЈ:i

нески астрономи су измерили максима

солстицију .

0.91З

44 .2
44 .0

200З, З

веома углачаним антенама, које ':!Ине
високо рефлективне плоче димензија

међународна астрономс:ка

Teopujc"u задаци - zpyna
1. Око 1100. године пре нове

З7 . 0
З7 . 2
З7 . 5
З7.9
З8 . 2
З8 . 6
З9.0

0.859
0 .867
0.876
0 .885
0 .894
0 .904

1.411
1.416
1.421
1.426

20 .98 20 З9 . 7
20 .60 19 56 . З
20.25 19 1З.1
19 .91 18 29 .9
19 .58 17 46 .9
19.26 17 04 .0
18.95 16 21 .2

LI

левантне

карактеристике

астероида

у

рече :

***
Узрујани грађанин у једно зимско
послеподне обрати се са молбом да му
препоручим неку бољу публикацију о
Месецу и Марсу на нашем језику . Об
јасним му да таквих кљига нема , јер
смо

мали

народ . . .

и

препоручим

му

"Васиону", а онда разговор крену да
ље овако:

- Како се зваше онај други Марсов
сателит?
- А који Ви знате?
упитах га.

-

Ганимед!

одговори као из топа .

-

Али то је Јупитеров сателит .
Ау, опет су нешто nроменили!

1

рече велики зналац, који никако није

хтео да чита чланке из " Васионе" .

главном појасу и у Којnеровом појасу .
Претпоставити да су физичке каракте
ристике ових објеката сличне Марсу
односно Плутону, респективно .

***
У часоnису МАУ, који је излазио

ОБАВЕШТЕЊЕ
1

·1
ј

Досадашља e-mail адреса Астро
номског друштва "Руђер Бошковић",
astrorbo@EUnet .yu, је промељена . Но
ва адреса је:

током генералне скупштине у Греноб

лу налазила се и следећа карикатура.
Гледајући плавог анђела на Млечном
путу анђео са стране, ван Млечног пу
та му рече:

- Немој nливати тако брзо, напра
вићеш nутер .

adrb@verat.net

1

***
НЕЧЕШЉАНО ЂОШЕ

1

***

L
19 :01 :50.0

7м

6м

Зм

SIDEREAL

fiME

-)

Слика 1: Интензитет радио-емисије (Л= 21 ст} у фун~~:цuјu эвеэданоz времена.

Испред моје канцеларије налази се
и постер са три узастопна снимка пом

раченог Месеца која се преклапају, а
тамноцрвено-жуте боје . Идући степе
ништем на терасу Народне опсервато

рије, мали Игор (три и по године), уг
ледавши овај "колаж" , рече :

Вукоман Тодоровић nознат по свом
моделу ручног nланетаријума, који је
носио у предугом коферу и којим је на
различитим

скуповима

у

кривини

мо

гао да обори и по три астронома твр
дио је да Њутн није у праву :
- Кад би важио Њутнов закон гра
витације, nри пуном Месецу шешир би

ми се подизао са главе!
Шерети, студенти астрономије на
ово

су

одговарали

тврдљом

Њутн ни Вукоман нису у праву :

да

ни

1
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-При пуном Месецу шешир мора да
нам се натуче на главу, јер је маса на
шег тела много већа од масе шешира.
о

о

о

Једно послеподне,
августа 2002 ,
ћаскајући са нашим сарадником Мио
драгом Дачићем забележио сам следе
ће астрономске анегдоте .

***
Говорећи о Сунцу предавач у јед
ном тренутку рече :

-

А онда ће Сунце, кроз пет мили

јарди година, да се угаси .
Чувши то, из седишта устаде један
чикица, па ће :
- Извините, шта сте рекли?
Предавач понови :

После пет милијарди година Сун
це ће да се угаси.
А чикица ће, уз велики уздах олак

Када је 1839. године основана Пул
ковска опсерваторија код Санкт Петер
бурга у посету су долазиле многе зна
чајне, нарочито царске и племићке,
личности .
Објашљавајући колико су
то моћни инструменти астроном, који
је водио посетиоце, рече:
- Овај телескоп је толико јак да мо
жете прочитати натпис на Московској

тријумфалној капији (Московские во
рота - тријумфална капија подигнута
у част победе над Наполеоном - у да
љена десетак километара од Пушювске
опсерваторије).
.
Чули су се узвици изненађеља иус
хићеља, али се један "промућурни"
кнез досети:

-

А ја сам Вас чуо кроз две мили
јарде година.

-

Џорџ Гамов спомиље у предговору
своје кљиге "1, 2, З ... до вечности" да
је од југословенских колега чуо следе
ћу анегдоту .
Наредник на поподневној настави
општег образоваља објашљава :
- Земља вам је округла к'о лубе
ница. Ко не верује - три дана 'апса.
Осим тога, постоје и други докази .

***
Командир

чете,

да

на

капетан!

нареди

поподневнОЈ

настави

причају о Сунчевом систему . Око 17
сати дође да види како напредује на
става, кад у

првом воду водник прича

да Земља и Месец засебно обилазе око
Сунца, у слушаоници другог вода ка
ко Месец обилази око Земље и заједно
са љом се креће око Сунца, а у трећем
како Сунце и Месец обилазе око Зем
ље

...

Разочарани капетан нареди својим
водницима да сутра ујутро дођу на ра
порт . После рибаља рече:
- Боли мене брига шта се око чега
обрће, али док сам ја овде командир
све мора бити једнообразна!

***

РЕШЕЊЕ
РАЗРЕдЕ

6. ЗАдАТКА ЗА
11-12. СА ПРВЕ

dr2

(ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ)

dt =

МЕЋУНАРОДНЕ

АСТРОНОМСКЕ ОЛИМПИЈАдЕ
(ИЗ ДОдАТКА 3/2003)

Ознаке на слици су следеће: :Е 1

-

садашњи положај Алтаира, :Е 2 - поло

жај Алтаира у неком будућем тренут
ку, S - Сунце,
брзина Алтаира у

v-

односу на Сунце и

Vt -

В~еме

tm потр.ебно да Алтаир дође на

наЈ.маље растоЈаље

Tmin

од Сунца, до

бијамо из захтева dr2/dt =О, и оно је
tm. (ђcosfJ)/v . Уврштељем горе до
бијених ђ, v и cosfJ у овај израз, нала

=

зимо коначно (у задатку тражено) tm:

компонента те брзине. Смисао осталих

tm = 4, 4 · 1012

ознака је јасан. Претпостављамо да ва

жи

1
2v 2t - 2ђ vcosf}
2
2
2 (v t + rl- 2ђvtcosfJ)1/2 ·

тангенцијална

v = coiist.

S R:

14 000 год.

У задатку тражено Tmin добијамо из
(1), уз захтев r2 = Tmin и t = tm. Увр

оне друге стране?
На то му астроном из рукава узвра

штељем бројчаних вредности имамо :

ти :

Знате, астрономски телескопи из
врћу ликове .

-

Tmin

= 8, 118 · 1013 km = 2, 6З рс.

Приредио : Мuлан. Јелuчuћ
о

***

водницима

Како да читамо кад је натпис са

где је t време за које Алтаир пређе пут
s = v~ крећу!iи се брзином v. диферен
цирајмо оваЈ израз по времену t:

ЗАдАТАК

анегдоту.

-

шаља:
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Од руских колега смо чули следећу

о

Један грађанин Пожаревца, Дејан
Ћорђевић,
представио
се у листу
"Глас", од понедељка 10. марта 2003,
у чланку на стр.
18, као "аутор 15
кљига научне фантастике, продатих у
земљи, под псеудонимом Дејв Џорџ, у
54 хиљаде примерака" и изнео космо
лошку теорију по којој сви ми живимо
у једној огромној црној рупи и уопште
не постојимо, него само мислимо да по
стојимо. Сад, не знамо како да крити
кујемо ову Дејанову теорију ако она у
опште не постоји, пошто ни он, по свом
сопственом тврђељу, не постоји, него
само мисли да постоји .

Але~есан.дар Недељ~еовuћ

АНАГРАМ:

(У= К)
И У АСТРО СКЛОПУ
Близанаца

КОЈОЈ су М и т апсолутна и привиди(!. .
визуелва знездана величина респекти.: ·
вио, а r удаљеност од Сунца у парсе

цима) и претпоставке да је за Алтаир
М
const, добијамо:

=

m1

+5 -

5logђ =

m2 + 5 - 5logrmin,

односно

где је

s

=

= 15,75 km/s.

тренутку највећег приближеља Сунцу.

~врштељем бројчаних вредности доби
Јамо:

Уз ово и задато vr, кори-

+ v~, која је са сли

ке очигледна, добијамо

v

= 30,4 km/s.

~з познатог израза ђ = 1/1Г1 , у ко

ме Је ђ изражено у парсецима, а 1r1 у
секувдама,
добијамо ђ
=

лучним

= 5, 05 рс = 1, 57 • 1014 km.

Са слике_је очигледно cos f} = vr/v,

одакле добијамо

S:E1:E2

у задатку тражева визуелна

=

стећи везу v = Jvl

троугао

m2

привидна звездана величина Алтаира у

Нађимо најпре Vt. Користећи по
знату везу Vt
4, 74џ1/1Г 1 (у којој је
Vt изражево у километрим8:- по секун
ди) и дато Џ1 и 1Г1, добијамо: Vt

Применом

Жuвота Пет~еовuћ

. Ј:~з nознате везе М = т+ 5- 5logr (у

s

о

cos fJ

= 0,8553.

косинусне
имамо:

теореме

на

НОВИ З АдА ТАК

Колико би требала да буде маса
Сунца да би полупречник Земљине
кружне путање био два пута већи од
садашљег а период три nута дужи од

садашљег? Затим наћи релативну про
мену укупне енергије револуције Зе
мље, а за садашљу масу Сунца узети

вредност м8

= 2х1О

30

kg.

.
''

26 - - - - - - - - - - - - - - ВАСИОНА дОдАТАК LII 2004,

ВАСИОНА дОдАТАК

ПРЕЛИМИНАРНИ ГЛАВНИ ПРОГРАМ ЛЕТЉЕ ШRОЛЕ
АСТРОНОМИЈЕ - БАБИН ЗУБ 2004/2005, 10 - 15. VIII 2004.

ОБАВЕШТЕЊА

ЛЕТЉА ШКОЛА АСТРОНОМИЈЕ

-

БАБИН ЗУБ

Утора~<, 10. VIII 2004.
Током дана - долазак и смештај

2004/2005.

учесника и инсталирање опреме .

20:00 - 21 :00
Дајемо основне подаТI<е о Летљој mi<оли астрономије

-

Бабив Зуб

Среда,

Летља mкола је замишљена као прилика за практично-теоријску обуку љуби

03:30
09:30
12:30
14:00

За наставнике основних и средљих mкола може бити занимљиво да је про
грам Школе пријављен на конкурс llентра за професионални развој запослених у
образовању, ради добијаља акредитације . Усмено је саопmтено да ће резултати

15:30- 16:30 Посматраље Сунца.
17:00 - 18:00 Предаваље "Комете и

2004.

метеороидски потоци" .

21 :00- 24:00 Ноћно nосматраље.

Школа почиње 10, а завршава 15. августа 2004. Смештај у Планинарском
дому "Бабин Зуб" стаје 3450 динара. У питаљу је пет пуних nансиона, који
подразумевају ноћеља и три оброка дневно, почевши од вечере 10. и nрвог ноћеља

Четвртаi<, 12. VIII 2004.
00:00- 03:30 Ноћно посматраље.
09:30- 10:30 Посматраље Сунца.
12:30- 13:30 Посматраље Сунца.
15:30 - 16:30 Посматраље Сунца.
17:00 - 18:00 Предаваље "Сунце".
21:00 - 24:00 Ноћно посматраље.

10/11. VIII, а завршивши ноћељем 14/15. и ручком 15. VIII.

Планинарс~ дом је власништво ЈП "Бабин Зуб" из Књажевца, чија је адреса:

41, 19 350

Књажевац; тел:

(019) 731110.

Заинтересовани треба:
Писменим путем- захтевом да се обрате на горљу адресу ради добијаља пре
драчуна на износ од 3450 динара, како би се извршила уплата општом уплатницом
у пошти или вирманским путем . Планирано је да Школа има 70 учесника и првих
70 уплатилаца ће и учествовати на љој.

1.

да уплате, због троmкова организације, котизацију у вредности од 1650 динара
Астрономском друштву "Руђер Боmковић", односно траже писмено nредрачун на
тај износ . Адреса Друштва је: Калемегдан, Горљи град 16, 11 000 Београд; тел:
(011) 3032133. Приликом тражења nредрачуна за котизацију доставите нам:
Име и nрезиме, одн. имена и презимена учесника, ако их има више;
Датум-е рођеља;
Адресу-е, телефон-е и e-mail адресу-е учесника;
Коnију уnлатнице или вирмана (извода), као доказ о уплати боравка у Плани
нарском дому "Бабин Зуб" .

.

Ако буде велики број заинтересованих, изнад

70,

r

10. VIII 2004.

лираље опреме.

15. VIII 2004.
09:00- 12:00 демонтираље опреме.
12:00- 13:00 Округли сто о Школи.
14:00 Полазак за Књажевац.
до де

11. VIII 2004.

У природи, обилазак околине и рад на
терену,

сакупљаље

биљака уз помоћ

nредавача и локалних травара . Затим

систематизација лековитих биљака.

ЧетвртаЈ<, 12. VIII 2004.
Пешачки успон на врх Миџор

(2169
m) уз. помоћ локалних водича. Један
од наЈвиших

врхова

Старе

Пета~<,

13. VIII 2004.

Предаваља на теме:

"Живети у

складу са nриродом" и "Како преживе-·
ти у природи" .
Сакупљање јестивог

Школа лековитог биља - nредаваље

1

Астроно.мс"о друштво "Руђер Бош"овuћ"

Недеља,

ПРЕЛИМИНАРНИ ПРАТЕЂИ ПРОГРАМ ЛЕТЉЕ ШRОЛЕ
АСТРОНОМИЈЕ БАБИН ЗУБ 2004/2005, 10 - 15. VIII 2004.

Среда,

У нади да ћемо ycnemнo сарађивати срдачно Вас поздрављамо.

14. VIII 2004.
00:00- 03:30 Ноћно посматраље .
09:30- 10:30 Посматраље Сунца.
12:30 - 13:30 Посматраље Сунца.
15:30 - 16:30 Посматрање Сунца .
21:00- 24:00 Ноћно nосматраље.

MIOS М109
М106, .М51, М63, М94, М64, М31, М32, MllO, 'мз3, М74 и' М77, ;бијен~х звез~
даних Јата и планетарних и дифузних маглина М 53 МЗ М5 М13 М92 М12
м1о, М14, М16, м1о1, М17, М9, м21, м2о м22 М28' NGC 6530 м 8 ' м 56 '
М71, М75, М72, М15, М2, М30, М97, М57, М27, М76, М1', Mll, NGC'6871', м2 9 '
М39, М52 и М103 и метеороидског потока Персеида.
'

долазак учесника, смештај, инста

Било би корисно да о овој акцији обавестите и остале заинтересоване за ас

Пена излета у Бугарску, предвиђеног програмом Школе, ће бити симболична.
За тај излет потребно је имати важећи nасош, а малолетници оверену сагласност
од оба родитеља којом дозвољавају путоваље у Бугарску са професором Миланом
Јевтовићем, вођом пута.
·

Субота,

планета Урана и Нептуна, астероида Весте, Метиса и других

Утора~<,

убрзо понови.

За учеснике из Београда и љегове околине предвиђен је превоз аутобусом до
Бабиног Зуба и назад. Аутобус полази у уторак 10. августа 2004. испред План
етаријума на Калемегдану. Пена превоза ће зависити од броја путника, али ће
свакако бити нижа од редовне.

13. VIII 2004.
00:00 - 03:30 Ноћно посматраље.
03:30- 05:30 Посматраље Венере.
09:30 - 10:30 Посматрање Сунца.
12:30 - 13:30 Посматраље Сунца.
14:00 - 15:00 Предаваље "Међузвездани гас и прашина" .
.
15:30 - 16:30 Посматраље Сунца.
. " 17:00 - 18:00 Преда,ваље "Галакси
Је .
21:00- 24:00 Ноћно nосматраље .

сете привидне звездане величине, галаксија М82 М81 1 М101 М102

постоји предлог да се mкола

трономију.

Пета~<,

По~ ставком "Ноћно nосматраље" подразумева се посматраље следећих об

јеката .

2.

'1

11. VIII 2004.
- 05 :30 Посматраље Венере .
- 10:30 Посматраље Сунца.
- 13:30 Посматраље Сунца .
- 15:00 Предаваље "Телеско-

пи и астроклима".

Прелиминарни програм Школе се налази на следећој страни.

ул. Књаза Милоша

Предаваље "Амате

рска nосматрања у астрономији".

2004/2005.

теља астрономије (узраста не млађег од 14 година!), која ће бити изведена у орга
низацији Астрономског друштва "Руђер Боmковић" из Београда и Астрономског
у дружеља "Андромеда" из Кљажевца .

конкурса бити познати у мају
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Планине.

Успутно фотографи саље околине.

биља (малине, боровнице,) и печурака.
Сусрет са I<Њажевачким кљижевним

ствараоцима. Митинг поезије .

Субота, 14. VIII 2004.

~злет до Белоградчика, у Бугар
СКОЈ. Посета тамошљој астрономској

опсерваторији, пећини Магури и Бел
оградчичким стенама.

Недеља, 15. VIII 2004.
Нажалост растанак.

Сатница пратећег nрограма биће одређена на лицу места, а зависиће од ин

тересоваља учесника и уклопљености у главни, астрономски програм Школе.

l
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Задатак са Олимпијаде из додатка .
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2/2004 са стране 25. реmила је

Ратомирка Милер астрофизичар
и поставила нови задатак.
НОВИ ТЕЛЕФОНИ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ

Из Њутновог проширеља
ровог

Почетком 2004. године Астрономска опсерваторија у Београду добила је нову
дигиталну телефонску централу. Бројеви централе су као и раније: 401-320 и
419-357, а локали запослених су:

др Зоран Кнежевић, директор. Његов директни телефон/факс је

1
1

112
113
114
115
116
117
118
120
121
122
123
124
126
127
128

'1

1З1 мр Раде Павловић и Милан Радованац

; 1

закона

Сунца · преко

2419-553

чувари

1

масу

путање

др · милан С . димитријевић и др Иштван Винце
др Гојко Ђурашевић, др Лука Ч. Поповић и др Милан М . Ћирковић
мр драгомир Олевић и Ивана Дамјанов

~=-:у

2.

др Слободан Јанков

унутар конуса са углом а=

мр Бора Јовановић, мр Горан Дамљановић и мр Оливер Винце

добити и директно на телефон бр . 2404-51З.

.

(2)

'Ут2

Према услову задатка: d2 = 2dl а ~2
:::: :ЗТ1 . Када ово заменимо у релацИЈУ
добијамо:

u .
С~цо

..

~

Власници аналогних телефона после окретаља броја
везе треба да оператеру саопште тражени број локала.

1

411-959

~
аЗемља
1/

~

7Г 8 d~ = ~М = 1 78 х 1030 kg
м•' = 4"(9T'f
9"'
mzMв

Е1 =-'У---и;-

користећи релацију:

.

bl

m1-m2 = -2,5log~
· и узимајући звездану ма.Гнитуду Сунца

а на новој:

притисну дугме са звеэдицом, а затим да унесу број локала.

i,

Iridium

2

1З5 мр Саља Еркапић, мр Снежана Марковић и др Силвана Николић
Власници дигиталних телефона ако имају тонско бираље телефонског броја
требају да укуцају број локала.
Они са пулсним бирањем требају најпре да

површину од:

2

47Г 2 d~ .

1

м.= - - 2 -

Укупна енергија Земље на путањи је :

1ЗЗ Љубиша Спасић и Владимир Савковић, радионица

0, 0 5, те ће

Se = 7Г(аh)2

1

(2),

мр Предраг Јовановић, мр Еди Вон и Зоран Симић

На скици уочавамо да ће се свет

лост рефлектована са сателита расути

. .на . тлу .покрити

др Миодраг дачић, др Зорица Uветковић и др Слободан Нинковић
астрограф (недостајући бројеви биће везани за павиљоне)

тора у датој епохи је:

47Г2

Следи:

мр Војислава Протић-Бенишек и Наташа Тодоровић, Владимир Бенишек
Ђуро Божичковић и др Дарко Јевремовић

угао између еклиптике и небеског еква

и

1.

1З2 Сретен Степановић, секретар и Гордана Гајић . Секретаријат се може

i

полупречника

Т1 2 м.

1

Веселка Трајковски и Саља даниловић

III Кеriле

изразити

периода револуције узимајући да је
маса Земље mz < < Ма :

Весна Мијатовић, библиотека
Славица Павић и Гордана дакић, рачуноводство

можемо

m1 = -26,8m
и успостављаља

и магнитуду одсјаја

m2 = -8m

тј .

1

АКТИВНОСТИ АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА "РУЋЕР БОШКОВИЋ"

Е2 = -7

У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ

mz~Ma
4
=-El
4dl
9

Релативна промена енергије је :
· Астрономске друштво обавештава. своје чланове да ће током ове године орга
низовати следеће iuщије:

-

посматраље пролаза. планете Венере

8.

5
=-9

јуна са терасе Народне опсервато-

рије;

тј .

-Београдски астрономски викенд

'1
1
1

1

1'

-

Летље астрономске сусрете
Изложбу поводом

70.

25, 26. и 27. јун ;
27. и 28. август и З. и 4.

8Е
септембар;

година Друштва у Галерији Музеја науке и технике

САНУ током октобра;

РЕШЕЊЕ АНАГР АМА из прошлог броја додатка: КАСТО Р И ПОЛУКС

То значи да би се енергИја Земље сма
љила за 55 ,56% .

Решеља задатака са VII међуна
родне астрономске олимпијаде
Групе А и Б

1. Географска ширина може се наћи
преко:

!1
]\
'1
\,

= -55,56%

можемо наћи

Ы/Ь2 ~з, з х 107

.

те преко рефлективне плоче видимо

1/3,З х 10
део Сунца.

7

То значи да је видљива

пројекција правоугаоне плоче димензи
7
2

ја 188х86 ' см (S

= 1,62 м

), 1/3,3 х10

део од 1Г(аh/2) 2 , пројекција нам Даје

коефицијент око .Ј2 који . би требало
урачунати пошто уобичајено плачу ви

димо под углом од 45° (види слику).
2

S = v'21Г(ah/2) /З, З х 10
и узимајући да је

7

30 - - - - - - - - - - - - - а
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1

Одговор:

налазимо да је висина

~

750 km

светлости са антене

Те за

личној орбити, тј . брзина комете у пе-

.../2

= 9сЈ/ Х= (-2GMJR.З- w 2 )x
9е/ Ј = O,Olgo имамо:

9e!f(X)

дети да је ексцентрицитет орбите е =
1,000812. То је веома блиско парабо

рихелу износи

као и :

=

је н у Јiт а тачю\ и 9еЈ Ј
О) за м а;r е про
мене у р астој аљ у х у смеру од Земље ,

у сваком тренутку.

У првом делу табеле можемо ви

5.

и да је површина тла покривена свопом

13%,

LII 2004, 5,_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ 31

Тако да з а одређивање гравитације у
н еп ос р едној бли з ини сателита ( сат с лит

23°26 /180° ~ о, 13

= 9, 1 х 10- 3 rad
h

ВАСИОНА дОдАТАК

вредности кружие

х= 0, 01go/(-2GMfR, -w
3

брзине на истој удаљености од Сунца.

2

(алтернативне верзије вису могуће),

- комета
10. 2002.) .
3
Користећи III Кеплеров закон (Т2 fa =
const) можемо одредити кружиу брзи

добијамо два решеља:

ву :

То значи да ј е кружна брзина ( V2 )
за орбиту Марса ~ пута маља у
односу на ( V1) за З емљину орбиту .
Током велике опозиције Марс се на
лази у близини перихела свој е путаљ е.

)

центритетом

у перихелу растоја.ље Сунце
У поруци се налази

65

Представимо их као табпицу

5

знакова.

5 х 13

види н апомену

*) :

VperRper = V R

)

VperR(1- е)

=VR

где су R и V- средља удаљеност Сунца
и средља брзина на орбити . Зато је:

2

V9 = Vper

х= O,Ol.go /(-3(27Г/T) ) ~ -6150 km
Знак минус означава да су тих

тј.

у

суnротно м

наше осе :

Vc = Ve(ac/ae)
где је

Ve

112

= Ve(O,

кружиа брзина Земље.

= V/(1- е)

Потребно је наћи растоја.ље х на
коме је:

9elf
9ef 1
где су go и

IAU .
"International Astronomical Union "

= GM/R

-

= goRo 2/ R2 - (Ј)2 R
Ro - вредности близу

1

Зе

2

GM/R. 2 = w R.
R. з

= GMfw = goRo /w
R/ = go(RoT/21Г)

2

= 180°.

R.

2 1/З

= (goRo /w )

~

смер

~

26 , 6 km/s

(*)Тачније, коришћење

11 Кеnлеро

вог закона даје :

.

v;,era(l-

1

r

Група Б.
Профил је крива састављена од
пет линија . Свака ливија је гаусиј~Щ
одређен са три параметра; положај мак
симума на хоризонталвој оси , ампли

туда (висина изнад нултог нивоа) и ши
рина на половини максимума, оnисују

формула: ·

+х) = 9elf(A) + 9е/Ј Х
1

1rabjT

Ь = а(1- е 2 ) 11 2
У овом случају решење је :

V9 = V((1 + е)/(1- е)) 1 / 2 ~ 26 , 5 km/s

љегову величину. На слици се налази
пет линија . Оне дају 15 параметара,
и један додатни параметар је укупан

број гаусијана . Укупно 16 п араметара .
Енергија сваког фотона једнака ј е

да nута

е)/2 =

где су а и Ь полуосе орбите

дакле, за једнак флукс

оnажамо више фотона ниже

38 000

пута ~

=

400

хиља

.

Одговор : 16параметара , број радио
фо тона је 400 х и љ ада nута већи .

42 200 km

За мале промене може се искористити

9eJI(A

км .

приближно за

4 . Не само у трену'l'ку када се Сун-

2

на

енергије , тј. ниже фреквенце (или веће
таласве дужине Л= 21 см) , у односу на
фотове видиве св етлости (Л
550 нм)

где је Т- период Земљине ротације.

између екпиптике · и н~беског екватора

6000

ен ергије,

2

(једна астровомска јединица)

•

око

h v = hc/ Л.
2

2

однос у

ова тачка се налази пре са

4.

w R

(Међународна астрономска унија)

це налазило или ће се налазити у нај
вишој тачки над хоризонтом, већ у
сваком тренуТћ'У део неба који је испод
екпиптике једнак је Еј1Г . Ту је Е угао

.1

2

мљине поврпnmе. Међутим прво је не
опходно наћи радијус R. орбите гео
стационарног сателита, на чијој пози
цији је 9ef 1 = О.

1 AU
"1 astronomical unit ~

у

= 11"1 ( Ј1,52(1- е))

км

ко довољна да дамо тражену nроцену :

6.

2

с мер у

6150

телита . Н аравно , вредност од 6150 км
већ није " мала промена", али је и ова

1 2
776)- /

1

ја даје сасвим разумљиву поруку-

Стога Је решеље:

= go(RoT/21Г)

-

2

ма , и нула са празнинама , друга верзи

години) и 1Г

2

следи :

5 редова
1000110001001
1001001001001
1001111001001
1001001001001
1001001000110

(23°2( у 2002.

/R. з- (21Г/Т)

узимајући у обЗир да је:

R. 3

колона,

Група А.

2

те је:

Након замене јединица са кружИћи

или

х= 0,01go/(-2goRo

колона,

13

13 редова
10001
10001
00110
01001 •
00100
11001
11100
10011
00100
10010
01100
10010
. 00110

износи а., = 0,77 АЈ (02 .

al/2

Користећи 11 Кеплеров з акон може
се написати (за орбите са маЛим екс

Затим у ефемеридама приметимо да

З.

~

V

Телескоnом се мора регистрова
једнак интензитет светлости од

6.
ти

астероида из главног пој аса величине

=

5 км . и за с ада непознатог астеро
ида из Којперовог појаса . У обзир се
м орају узети следећи аспекти :
D

- R

удаљеност од Сунца :

2,8

АЈ за

астероиде главног пој аса и око 40 АЈ
за астероиде Којnеровог појаса .
Ин
тензитет
светлости
која
стиже
до
астероида је обрнуто пропорционалан
квадату љегове удаље н ости .

- D

величина (uречник) тела . Интен

зитет рефлектоване светлости је nро

5. Користећи ЈП Кеплеров закон
('fl ја3 = const) налазимо да следећа

nорционалан квадрату величине тела .

релација важи за кружну брзину :

0,15,

V 2 a;::::

const.

- а албедо.
а Плутона

Албедо Марса је око

0,65 .

Интензитет ре

флектоване светлости је пропорциона
лан вредности албеда.

ВАСИОНА дОдАТАК LII 2004, 5 · - - - - - - - - - - - - - - зз

З2

- - - - - - - - - - - - - - ВА СИОНА дОдАТАК LII 2004, 5
- L удаљеност од посматрача (тј.
У случају Ћ "; Ј2 пишемо :
од Земље): 1,8 АЈ за астероиде глав
ног појаса (у оnозицији) и око 40 АЈ
за астероиде Којперовог појаса.

догодило у Паризу

При решавању сваког задатка могуће је користити податке из приложепе "Та
блице података о планетама ". А БелИ медвед и Пингвин чекају вас на практичној

Ин

тензитет светлостИ који стиже до теле
·скопа је обрнуто проџорционалан ква
драту удаљености астероида .

Имамо :

Ј

D2

(..\=0° ф=45°) уместо Крима (..\=34° ф=45°)? Ротација Земље
100 година дужина дана порасте за 0,0016 с .

успорава тако што за

= 5 km х 14 х 22(0, 2З) 1 / 2 ::::: 750 km

тури .

Група А

::::: п-2 D2 aL -2

Pacmoja'IЬe између zала~Ссија. У галактичком јату у сазвежђу Девице густина
галаксија је ЗО по кубном мегапарсеку.
Проценити средње растојање између
галаксија у овом јату.

. 1.

ЗАдАЦИ СА

IX

МЕЂУНАРОДНЕ АСТРОНОМСКЕ ОЛИМПИЈАдЕ

З. О~Султација. Венера има централну окултацију са неком звездом у време
максималне елонгације . Нађите трајаље окултације. Орбите Венере и Земље могу

Задаци Теоријсне туре
Група Б

бити сматране кружним.

Остали задаци групе А идентични су задацима групе Б.

Растоја1Ье између zала~Ссија . У галактИЧRом јату у сазвежђу девиЦе избро
јано је 100 галаксија. део неба који то јато заузима износи приближно . 6 х 6 сте
пени. Растојаље до јата једнако је 15 Мпс . Процените средње растојаље између

1.

Задаци посматраЧI<е туре

галаксија у том јату.

2.

Кометс~еа тела.

У току посматраља помрачеља Сунца посматрачи су, у

сазвежђу Овна, nоред короне nриметили две комете на угаоном растојаљу а= g" .
Даља испитиваља су показала да се та два тела крећу по тачно једној те истој
трајекторији , а у време открића nролазила су кроз афел своје орбите (растојаље

1.1. Знајући да је географска ширина места где се одржава Олимпијада јед
45° северне географске ширине, покажите руком област неба која не залази.
1.2. Покажите сазвежђа која не залазе и наведите љихове латинске називе.
2. Одредите угаона растојаља између звезда и напишите одговор на карти

нака
1

~·

између звезда сваког пара:
2.1. а Cyg и Cyg.

од Сунца је А = 8,85 АЈ) . У перихелу удаљеност од Сунца износи П = 1 , 6З АЈ.
2.1. да ли ће ова тела бити видљива посматрачима са Земље за време љиховог
најближег пролаза кроз перихел? У ком сазвежђу ће се налазити? Одговор је
неопходно образложити формулама и рачуном. (Примедба: одговор "Да- Yes"
или "Нет- No" мора бити написан на руском или енглеском . )
2.2. Колико ће при томе износити (или би било) угаоно растојаље међу љима
виђено С!!- Земље?

2.2. /3 Dra и
2.3. а Ly1· и
З.

3.1. к. Cas
3.2. б Cyg
3.3. 1r Her
3.4. /3 Сер

на планини Кошка (животиља "кошка" = "мачка") (филијала К римске астрофиз
ИЧI<е опсерваторије). Пречник објектива кориmћеног телескопа-рефрактора Д =
см, жижна даљина- Ф

=

Кориmћељем поредбених звезда,

дара са смером "горе" па фото-плочи . Треба навести све прорачуне потребне за
правилно решаваље задатка .

4. Ма'Ч.!Се у ~еосмосу. Пре тачно 47 година, 4. октобра 1957. године, лансиран
је први вештачки Земљин сателит "Спутљик 1". Ускоро су у космос полетеле
и животиље. Прво - руски пси, а затим и амерички мајмуни .. . А француска
влада је планирала да у космос пошаље мачке, али не једну или две, него целу

посаду од 5 мачака! На фотографији је забележен одред француских мачака космонаута (петоро чланова основне посаде и један двојник). Један од експе
римената подразумевао је изучаваље мачака при осветљаваљу снажним рефлек

тором који се н:алази на Ајфеловој кули.
Експерименти са двојником, који се
налазио па растојању од 10 км од Ајфеловог торња показалИ су да свако љегово
око при осветљаваљу овим рефлектором и посматраљу са Ајфелове куле светли
као звезда 7 магнитуде.
Израчунајте приближно привидну звездану величину
сумарног сјаја сазвежђа очију посаде, ако сателит са посадом лети над Пари
зом на висини од 250 км .
Грубо процените, на којем максималном растојању
чланови основне посаде могу да примете да светлост мачке-двојника није просто

звезда него двојна звезда? Сматрати све чланове посаде и двој ника међусобно
идептичнима. Висина Ајфелове куле је х= 300 м.

5. Помра'Ч.е'/Ье . У циљу реконструисаља историјских догађаја често се користи
израчунаваље датума и места помрачеља Сунца, која су се догодила у прошлости.
Међутим, због постепеног успораваља Земљине ротације, помрачеља Сунца се не
одигравају тамо где би требало да буду према прорачунима по моделу равномерне

Земљине ротације са садашњом угаоном брзином. У ком веку се такво помрачеље

fJ Cas = 2.3m).

Задаци nрантичне туре

Нацртајте у природној величини лик· (са основним детаљима), који је добијен па
Смер "горе" на вашем цртежу треба да се поду

(поредбене звезде: ф Cas = 5.0= и
(а Cyg = 1.Зm и ф Cyg = 4.7m).
(а Lyr = om и ф Her = 4.2m).
(а Cas = 2.2m и џ Сер= 4.1m) .

Цриложена је карта дате области неба.

ЗО4,8 см . У жижи објектива постављена је фото-плоча.

фото-плочи после развијаља.

одредите привидне величине звезда и

напиmите их на карти.

З. Месец. Јуче у време посматрачке туре видели сте Месец. Повремено није
било облачио. Замислите, да су истовремено ученици вршили посматраља Месеца

8

/3

'У Dra.
а Aql.
Приложена је карта дате области неба .

Група Б

,.
i

7.

Звезде. дата вам је таблица са неким карактеристкама низа сјајних звезда

нашег неба (у прилогу на следећој страви).

7.1.

Полазећи од података из таблице, израчунајте за сваку звезду: апсолутну

звездану величину (М) и пројекцију растојаља од Сунца на раван галактичког
екватора (Р) . добијене податке уврстити у следећу таблицу:
Пројекција растојаља од Сунца до звезде

Назив звезде Апсолутна звездана
величина

N0

на раван галактичког екватора (у светлосним годинама)
·

1.
Звезде поставити по опадајућој апсолутној звезданој величини.

7.2. За звезде са Р које пије веће од 50 светлосних година, у размери 1 смсветлосних година, пацртајте у свесци расnоред нај ближих звезда у пројекцији
на раван галактИЧRог екватора. димензије кружића треба да буду у сагласности
10

са М (погледати цртеж испод таблице приложене у услову задатка). Правац 0°
галактичке лонгитуде усмерите дуж хоризонтале удесно. Означите звезде броје
вима из таблице дате у услову.

8.
УП и

Излаза!С. Бели Медвед и Пингвин (исти они које смо већ сретали у задацима
VIII Међународне астрономске олимпијаде) одлучили су да се сретну. У

34 - - - - - - - - - - - - - - - VASIONA DODATAK LII 2004, 5

VASIONA DODATAK LII 2004, 5 - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - 35 .

том циљу допутовали су на Крим неколико дана пре IX Оли11шијаде и одлучили
да посматрају излазак Сунца на дан јесеље равнодневице. "Ја ћу отићи на нај
источнију т нчку Крима и видећу излазак пре свих", - · рекао је Пингвин . "Не, ја
ћу раније видети излазаr;, зато што ћу се попети и а највишу планину К рима",
супротставио се Медвед. Ко је од њих у праву? Коли~<о минута или се1<унди
раније ће он видети излаза!<? Упишите у таблицу све податке које сте нашли или
сте их се сетили прилиr<ом решавања задатка. Решеље пропратите цртежом са
1\-fедведом на планини Роман-Кош и Пингвином на обали Керченског мореуза , на
цртежу треба да буду назначене потребне линеарне и угаоне димензије. Обли1<
Земље сматрати сферичним. На располагаљу вам је карта Крима. (Примедба :

-

одговор "Медвед/ Bear" или "Пин:г.вих/ Penguin" мора бити написан на руском или
енглеском . )
Гпупа А

7. Сун'Ч.еве neze. дати су цртежи Сунчевих пега за период од 10. до 24.
јануара 2000. године (у прилогу на следећој страни). За сваки дан одредите
број пега ф и број група пега г, видљивих тога дана на Сунчевом диску. По тим
подацима одредите Волфов број и унесите све добијене податке у таблицу:
• 1

датум

Јулијански

датум

Број

пега (ф)

Број

Волфов број

w

група (г)

1.
На основу добијених резултата нацртајте график зависности Волфовог броја
од датума . Јулијански датум за данашљи дан је 2453285.

8.

Излаза?С. Текст задатка је идентичан као за групу Б.

ПРИЛОГ
Назив

Паралакса

Привидна

No

звезде

(луч. сек.)

величина

1.
2.

аСМа

з.

а

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21 .

а Воо

а

а

а

{3
а
а

а

{3
а
а

а

а
а

{3
а
а

{3
а

Car
Cen
Lyr
Aur
Ori
CMi
Eri
Ori
Cen
Aql
Tau
Cru
Sco
Vir
Gem
PsA
Cyg
Cru
Leo

0.376
0.018
0.751
0.009
0.123
0.073
0.003
0.288
0.032
0.005
0.016
0.198
0.048
0.008
0.019
0.021
0.093
0.144
0.004
0.007
0.039

-1.46
-0.72
-0.27
-0.04
+0.03
+0.08
+0.12
+0.38
+0.46
+0.50
+0.61
+0 .77
+0 .85
+0.87
+0 .96
+0.98
+1 .14
+1.16
+1.25
+1.25
+1.35

ГалактИЧ!<а
0
лонгитуда

227
261
316
15
67
163
209
214
291
200
312
48
181

Гала1<тичка

латитуда

0

-9
-25
+1
+69
+19
+5
-25
+13
-59
-9
+1
-9
-20

з оо

о

352
316
192
20
84
302
22.6

+15
+51
+23
-65
+2
+3
+49

Посматраља Сунца у периоду од

10.

до

24. · јануара 2000.
Ј6"

1

i

l
Мапа Крима

године
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ОБАВЕШТЕЊА- ОГЛАСИ
ЛЕТЊА ШКОЛА АС':t'РОНОМИЈЕ "ПРЕДОВ КРСТ
Предов :крст, Тара, 7-14. август 2005.

2005."

Астрономско друштво "Руђер Бошковић" позива заинтересоване чланове, без
обзира на узраст и астрономско предзнаље, на Летљу .школу астроном~је
"Предов :крст 2005.". Школа ће бити одржана на Предовом крсту (1075 м

надморске висине), на планини Тариt око

30

км од Бајине Баште, у периоду од

до 14. августа 2005. године. Школа је подељена на неколико секција у окВиру
којих ће полазници бити упознати са физичким особинама и методологијом ама
терских астрономских посматраља метеора, променљивих звезда, Сунца, Месеца,
маглина, галаксија и других васионских објеката, као и са обрадом nрикупљеног
nосматрачког материјала.
Инструктори су чланови и заnослени у Астроном
ском друштву "Руђер Бошковић ", са дугогодишњим искуством у овим облас
тима. Уз астрономски nрограм биће организовани и кратки излети до занимљивих

7.

.·

nриродних и историјских локалитета којима Нахlионални nарк "Тара" и љегова
околина обилују.

Учесници школе ће бити смештени у објектима Националног

парка: nланин\1-рском дому, ловачкој кући и апартманима, а предвиђена . је и
могућност боравка у соnственим шаторима (уз заједничку исхрану са осталим
учесницима) . Аnартмани поседују кухиљу, дневни боравак, спаваћу собу и I<у
патило са тоалетом. Собе у ловачкој Ј<Ући nоседују сопствена куnатила са тоале
том. Собе у nланинарском дому поседују заједничка купа'l:ила са тоалетима . Сва
купатила имају топлу воду . За све полазнике обезбеђени су превоз аутобусом од
Београда до Предовог I<рста и назад, као и на излете, nрибор за писаље · и пратећи
приручвик, и то све бесплатно . Полазници заинтересовани за. посматраље · мете
ора, због специфичвог начина посматраља, треба да понесу врећу за спаваље са

·

подлоmком.

По особи, сед!Ј.М пуних пансиона - ноћеље и три оброка:
у апартмв.нима - 9170 динара;
у собама у ловачкој I<ући- 8470 динара;
•
у собама у планинарском дому - 7070 динара;
у сопственим шаторима

- 4970

динара.

У ове цене нису укључени трош:кови излета по околини
и биће наплаћивани посебно, на лицу места.

-

излети нису обавезни

ДетаљнИје Информације о ш:ко~и, уплати итд. се могу добиТи:
Путем телефона:

- 011/30-32-133 (Астрономско друштво "Руђер Бош:ковић).
- 031/863-644 (НП "Тара"- МилеНI<о Јосиповић)
Путем интернета- информација на сајту Друштва www.adrb.org
Крајљи рок за пријављиваље је 15. јул 20Q5. године! (у случају

да остане

слободних места рок се nродужава) Приликом пријављиваља обавезна је уплата ·
аконтације у висини nоловине пуног износа цене боравi<а. Друга половина износа
мора бити уплаћена најкасније до 31. јула 2005. године. Пријављенима се сма
трају они који су уплатили пун износ до 31. јула. Повраћаја средстава нема!

Они I<оји нису чланови Друштва приликом пријављиваља треба да се учлане

у Друштво.

***

Организатор на себе прихвата одговорност за: превоз, смештај, исхрану и
програм. За све остало одговорност сносе сами учесници . Учесници млађи од 16
година морају да имају пратљу пунолетне особе . .

Аутобус са учесницима полази у недељу, 7.

августа 2005, у 91'30m испред

Планетаријума на Калемегдану, а враћа се на исто место у недељу,
· 2005 . године, у предВечерњим сатима.
Са пријављиваљем треба пожурити, број места је ограничен! ·

14.

августа

Продајем телес:коп VIXEN ORION mini- ()05. Телес:коп има тражилац,
Варловп.ево сочиво, ,цијагоналну призму, терестрич:ки о:кулар, троножац
и торбу.

Раден:ковић

011/192-550

'

