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ПРЕДГОВОР 

Као ШТО је у предговору прве кљиге "Хронологије" било наго
вештено, ова I{њига обухвата хронолош:ки преглед свих пзжнијих астро
ном.ских ОТl(риliа, необичних или реТI{ИХ астрономских посматрања, 
као и теорија, или ИЗ љих изведеНих ззкључака, на којима је, у току 
минула два века, изграђивана астроном.ска наука. , 

у предговору прве књиге речено је и све како је ДО "Хронологије" 
ДОШЛО. Овде ћу се ограничити само на -оне појединости које се тичу 
ПОДатака и материје у овој књизи. Подразумевају се ПОД ОВИМ разна 
објашњења, }юја су још потребна; а, можда, и оправдаља ШТО је овако 
поступљено, ШТО је примењиван овај, а не други неки поступак. 

Споменућу једно такво обавештење које, сигурно, неће промаlш 

неопажено. У овој кљизи, често почиље податак датумом кад се појава 
догодила, или за који је она везана. Разлог су: што је податак, обич:но, 
у оригиналу са датумом налажен; или што је датум био од знач:аја за 
догађај о којем је у податку peq; или што је датумом било решавано 
и питање приоритета. 

Исто тако ће читалац, свакако, приметити да су у .,Хронологију" 
уношени и подаци (као, нпр., они обележени бројевима 300 или 313) 
који се данас сматрају као погрешни, или који су, већ после извесног 
времена, били напуштени, одбацивани. Ово се правда чиљеницом што 
су и овакви подаци, бар у извесном моменту развитка науке, били 
сматрани као прихватљиви; били, дуже или краће време, у науци 
ззступани, можда и браљени каО таtfНи;. Најзад, што су, и као такви, 
могли утицати, можда И утицали, на каснији развитак науке. 

у извесном броју случајева ће читалац приметити да се понавља '. '.. 
исти, или сличан, податак; КОЈИ говори о ИСТО) ПОЈави, о истом телу" 

или ствари; или о некој приближно ј нумеРИ"l{Кој вредности, само са 
неким детаљем више. Поступљено је овако кад је податак био временсни 
везан за појаву (нпр. при посматрању помрач:ења); иЛи кад је степен 
тач:ности податка тако нешто захтевао, или налагао (IПIр., код вредно

сти Сунчеве паралаксе, Сунч~ва апекса); или кад је податак потицао од 
више научника (случај MeceQeBe секуларне акцелерације). 

у сваком податку јавља се, малтене, бар по један пау"t.l'НЦ,к, махом 
астроном; често и По два, па и три. Јавља се, дакле, страно'име. У 

• 



2 В. В. Мишковић 

начину њихова писања придржавао сам се прописа Правилника који 
је прописан за Академ.ијина издаља. Имена су редовно трапскрибована. 
Св;щ? им,е је писано, прво, ћири~цом. СИ то шпационирано), како се 
ОНО код нас изговара, а у загради Је, иза тога, давано латиницом, како 

се оригинално пише, да читалац може да га идентификује. 
Овако је ПQстynано само кад се ДОТиtfни писац први пут јављао 

у податку, дакле у "Хроиологији". Касније, то јест у ОСТЈЛИМ подацима, 
Љ:lшчево презиме је само транскрибовано, дакле ћирилицом писано, . . 
како се код нас изговара, како Је КОД нас писац познат у астрономИЈИ. 

Иза оригиналног презимена латиницом, у загради, даване су 
обично, опет у загради, године рођења и смр.ти. Ако нису у оригиналу 
даване, ИЛИ касније нису могле, било једна било друга, бити нађене, 
стављан је, обично, на место T~ године, уrrnТНИ знак. 

Што се тиЧ:е избора података, придржавао сам се истог принципа 
као и У првој кљизи. У "Хронологију" су уношени само аСТРОlIОМСКИ 
подаци, односно подаци КОЈИ су, непосредно или посредно, имали са 

астрономијом везе, или утицали на љен развитак. Тачност им је про
веравана, и овога пута, као И У првој кљизи. Свани податак, који је 
требало да буде унесен у "Хронологију", тражен је накнадно, редовно, 
у некој од познатих историја астрономије; ако је требало И у неком од 
веhих уџбеника, или у иеко1'l\· астрономском часопису, или чланку, у 

којима је о ДОТdч:ној појави, или предмету, било говора. Ако је налажено 
- што је најчешhе и бивао случај - назначавани су, на завршетку 
текста податка: име писца историје астрономије, односно име писца 
и назив дела, или Ч1СОЉlса, уопште извора, где је податак нађен, са 
страном. 

Дешавало се, наравно, да се не нађе о податку оно што би га по
тврђивало, или што би га проверавало. Такви подаци, додуше ређи, 
изостављени СУ из "Хронологије". Уношени су, ако су представљали 
само обичну вест о појави, или догађају ј ИЛИ I(ад је важно било да се 
призор, или појава, вежу за датум кад су c~ збили. Зато, често, на 
З1ВрШетку теКста оваквих подаТЗI(а, или ништа није стављано, или 

је сам,о име аутора стављано, који је о истом предмету нешто писао 
(нпр.: Andoyer, Т. See, Ж. Марковић, Delambre); или је стављен 
наслов дела или часописа, са годином или бројем свеске, где је о по
датку нешто нађено (нпр.: Comptes Rendus, Conn. des Temps, Astro
nomische Nachrichten, Die Sterne). 

- Старао сам се да читаоцу олакшам употребу "Хронологије" и на 
тај начин што сам превео сваки ТеЈ(СТ који је био на страном језику. 
Преводи наслова дела давани су одмах иза оригинала, у загради. Пре
води СТР1НИХ текстова стављани су, ситно, у фуснотама. 

Сваки податак обележен је, на почетку текста, својим редним, 

бројем (нурзивом, Штампаним) .. А скуп података из исте године, које 
се појава збила, одн. које је посматрана, ИЛИ које је учињено откриhе, 
означаван је редним бројем (штампЗ1ШМ.. полумасно) године, сасвим 
лево, на почетку текста. У тексту податка, међутим, бројеви године и 
датуми штампани су обично. на завршетку податка штампани су, под 
угластом. заградом (из нонпарела): име писца историје астроном.ије, 
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са бројем страна; одн. аутора дела или ttасописа, са бројем. године или 
свеске, где ће се о податку наћи што треба да се провери. 

у тексту податка курзивоЈ\о\ су штампана имена откривених сате-
• 

лита rшанета, први откривеlП:l rшанетоиди, или ИЈ\о\ена ОIП:lХ КОЈИ су 

били подеспи за одређиваље Сунчеве паралаксе, као и имена Месе
чевних формација. 

Дугујем читаоцу "Хронологије" још и објашљења коришћеlП:lХ 
скраћеницз, у угластим. заградама, на крају текста податка, уколико 
нису Довољно Јасне. 

СЮ'АЋЕНИЦЕ: 

В. S. А. F. = Bul1etin de lа Societe astronomique de France 
Ј. R. А. S. Canada ~ Journal of the Royal AstroilOmical Society of Canada 
Newcomb-Engelmann - РориlЗrе Astronomie 
R. L. Waterfield ~ А hundred years of Astronomy 
Селешников - Астрономия И -космонавтика 
R. S. - Royal Society 
Е. Guyot - Determination des Longitudes 
Н. Andoyer = Collection Payot "Laplace" 
А. N. = Astronomische Nachrichten 
А. Ј. = Astronomical Journal 
С. R. = Comptes Rendus de l' Academie des Sciences 
М. N. = Monthly Notices 
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1701. 

1. Од 1701. И. Љутн седи у енглеском парламенту, као члан-пред
седник Универзитета у Кембриџу. На љегову сугестију влада 
распису је високу награду (30.000 фунти) ономе који пронађе мето
ду .за одређивање географске дужине на отвореном мору, са тачио
шћу од 1/4 степена (А. PANNEKOEK, р. 292). 

2. И. Њутн (1643-1727) постаје председник Краљевског друштпа 
(R. S.) (DR Ј. Н. '. MADLER, 1. р. 358). 

1702. 

3. Маја 3. открива немачки астраном r о ш Ф р u д К u р х (Gott
fried Kirch) (1639-1710), који је, три године касније, постављен 
за директора Берлинске опсерваторије, збијена јато Messier 5, 
за време ДОК је трагао за једном кометом (Ј.- R. А. S, CANADA, 

Vol. ХLIП, р. 48). 

1703. 

4. Ф u д и й д е л а Хир (Phi1ippe de lа Нiгe) (1640-1718), 
архитект, доцније професор математике и Члан Француске ЗНЗ
демије наука, уочава да су Сунчеве пеге стварна удубљења Сунчеве 
површине. Исто констатује и К р. Ш ај н е р (Chr. Scheiner) 
(1. м. CLBRКE, р. 69; R. WOLF, р. 650). 

1704. 

5. И. Њутн (1642-1727) издаје своју "Opticks", у којој су изложена 
сва дотаД8ња љегова истраживаља и открића у науци о светлости. 
Дело је подељено у три кљиге; доживело је три издаља, 1706, 
1717. и 1721 (с. и. ВАВИЛОВ, стр. 83). 

б. О. Р е м е р (О. Roemer) (1644--1710) подиже своју "Observa
torium tusculaneum" (тускуланску опсерваторију) и на ~j усапр
шава меридИ)ански инструмент (rota meridiana) (меридијаНСIШ 

• 



6 В. В. МИШI<овиli 

круг), ОЈ\\огyhујyhи Да дурбин опише целу Ј\\ерlщијанску раван. 
Децембра те године Рем.ер је вршио посматрања на овој Опсерва

" торији (F. BOQUET, р. 389). 

1705. 

7. Жан Доминик К а с и н и 
(Јеап Dominique Cassini) (1625 
-1712) објашњава, без доказа, 
праву природу Сатурнова прс
тена. дОСЛОRНО каже: " ... да 
би та ј прстен могао бити сас
тављен од роја малих сателита, 
разноврсних кретања, КОЈа се 

појединачно не могу примети
ти". Ово схватаље је, век и по 
касније, џ. К. М е к с в е л (Ј. 
С. Maxwel1) матем,атички раз
радио и тачност му доказао 

(NEWCOMB-ENGELMANN, р. 418; 
С. и. СЕЛЕШНИКQВ, стр. 104). 

.. . 8. Е. Х а JI е ј (Е. Нalley) (1656 
-1742) каже у свом делу" ... 
И, стварно, више ствари ме 

,.". оС,:.:. 

И. Љутн . .. 
примораваЈУ да повеРУЈем да Је 

комета коју је П. Апијан (Р. 
Apian) посматрао у години 1531. била иста коју су Кеrmер и 
Лонгомонтан много тачније ОЈШсали 1607. Г.; и коју сам ја 
видео кад се вратила, и посматрао 1682. Г. СВИ се елементи 
слажу и ништа се - изгледа - не противи овом м.ОМ мдшље

њу, осим, неједнакости у периодич:ним. револуцијам,а. Но та не
једнакост није толико велика, да не би могла бити приписана 
физичким узроцима. Јер је Сатурново кретање тако порем.еВено 
од стране осталих IUIзнетз, нарочито Јупитера, да му је време перио
де неизвесно за више дана. А колико Ће тек :комета морати бити 
изложена таквим грешкама ... Према томе, сматрам да могу пред
сказати да ће се она ПОНОВО појавити 1758 ... " (Е. HALLEY - ASTRO

NOMIAE COMETICAE SYNQPSIS (I1реглед кометске астрономије), при
казано R. s. 1705; R. WOLF, р. 702). 

1706. 

9. Капетан . С ш е "ј е " (Stannyan) у јеДНОЈ\\ иисму Ф JI е м -
с ш u ду (Flamsteed) открива Суичеву хромосферу, то јест онај 
благоцрвенкасти гасовиТИ слој, који, при потпуним Сунчевим 
пом,рач:ењим.а, концепrрично уоквирује Сунце и постаје видљив 
око Месеца. (PRINGSHEIM, DlE SONNE, ... ; А. М. CLERKE, р. 89). 
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10. Постоји белешка да је октобра 20, 21, 22. и 23. Ремер обавио мери
дијаНСIШ посматрања у Копенхагену, једина која су м,огла бити 
спасеиа од оног страшног пожара (од 20. октобра 1728), који је 
снашао копенхашку опсерваторију у којем су нестала сва Реме

рова и 14 свезака Х о р е б ау о в u х (Horrebow) посматрања 
(R. WOLF, р. 453, ANM.). 

11.12. маја јакоб Шојхцер Qakob Scheuchzer) (1672-1733) 
посматра Сунчево помрач:ење, које је у мНогим MeCТliMa средље 
Европе било (у Цириху) потпуно, и уноси у своју бележницу 
" ... quandoquidem circa -lunam fulgur apparuit rutilans ... " (кад, баш 
се појави црвенкасти сјај око Месеца). Ово је, изгледа, први 
помен о протуберанцама за трајања Сунчева потпуног пом.рачења 
(а може бити и хромосфере) (1. н. '. MADLER, р. 407). 

12. Опис !{ороне види у Ф. А р а г о (F. Arago), ПI, р. 592. 

1710. 

13. ј. Б е р N У А и а. Вernoul\i) (1654-1705) први доказује обрнути 
став од Њутнова, то јест, ако се претпостави да централна сила· 
дејстнује обрнуто квадрату удаљеља тела, путања му је обавезно 
конусни пресеl( (ДЕЛЛ, F. 1, р. 475). 

1711. 

14. Ж. д. Касини губи ВИД, потпуно постаје слеп (Ј. в. Ј. DЕLЛМВRЕ. 
П, р. 800). 

1712. 

15. 2. априла Џон Флемстид (1646-1719) посматра, спремајућиспој 
познати звездани каталог, ruшнету Уран, као некретницу, не 
примећујући да је планета (R. WOLF, р. 681). 

16. Излази прва свеска (од три) Флемстидовазвезданог каталога, 
"Historia coelestis britannica" (Британска историја неба) са поло
жајима 2866 некретница. Ово је био први каталог са положај има 
звезда посматраних дурбином, према томе знатно веће тачности 
(око 10") од свих ранијих каталога. Флемстид је дао први каталог 
основних звезда, чији су положаји одређивани упоређивањем. 
непосредно са положајима Сунца, тако да су могле да се ИСI(ористе 
као упоришне звезде при одређивању положаја других небеCI(ИХ 
тела. (с. и. СЕЛЕШНИКОВ, стр. 66; Р. BOQUE"1', р. 392). 

1713. 

17. R. S. бира Е. Хале ја за свог секретара, у чију дуЖ{lост спа)(а 
и објављиваље публикације, .. Philosophical Transactions" (F. 80-

QUUT, р. 399). • • 
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1714. • 

l~Бритаиска влада распису је награду од 10000 фунти ономе ко 
успе да пронађе м.етоду за одређиваље географске дужине брода 
на пучини са тачношћу од 1 о, од 15 000 фунти за методу која би 
то ПQстизала са таЧНОШћУ ОД 40'; а ОД 20 000 фунти ако метода 
може да обезбеди тачност ОД 30' (Е, GUYQT, р. 8). 

1715. 

19. Спрем.ајуhи Познати свој каталог основних звезда, ЏОН Фле!'l\СТИД 
посматра марта 5, 6. и 11. планету Ураи, као неI<ретницу, што 
је тек накнадно утврђено (R. WOLF, р. 681). 

1716. 

20. Е. Халеј (1656-1742) већ наслућује да поларна светлост мора 
имати везе са дејством. Земљина магнетизмз, али у ОВО време 
још нема за то 1Шкаква доказа (А. М. CLERKE, р. 170). 

Е. Халеј 

21. Ћ а к о.м о Ф u А U й о М а
р а л д и (Giacomo Filippo Ма
ra1di) (1665-1729), синовац Ж. 
д' Касиниз, први примећује 
белу пегу (поларну капу) око 
једног ОД Марсових полова, о 
којој ће бити речи и у "Obser
vations sur les taches de Mars"l, 
које ће он објавити четири го
дине касније су мет. de Paris) 
(R. WOLF, р. 673). 

-~22. Е. Халеј објављује своју "Мо

thodus singularis, qua So1is 
parallaxis sive distantia а terra, 
оре Veneris intra solem cons
piacendae, tuto determinari ро
terit" (Специјална 1'o1eTOAa по
моћу које се може одредити 
Сунч:ева паралакса, или даљи
на од Зем.ље, при посматраљу 
Бенере испред Сунца) (F. во-
QUET, р. 401; R. WOLF, р. 641). 

23. Из једне белешке у "Philosophica1 Transactions" (вероватно Е. 
Халејеве) сазнаје се да је у ово врем.е било познато свега шест 
маглина: у сазвежђу Ориона (позната још од Птолем.еја); у сазвеж
ђу Андромеде (открио Б у л и а л д у с (Бulliаldus), око 1660); 

1 Посматрања Марсових нега. 
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у сззвежђу Sagittarius (открио А б Р а х а м: И Jl е (Abraha.m 
Ih1e) , љубитељ астрономије, око 1670); у сазвежђу Centaurus 
(открио Е. Халеј, 1677); у сазвежђу Antinous (открио Кирх, 
1681) и у сазвежђу Херкулес (открио Е. Халеј, 1714) (1. н. ". 
MADLER, р. 408). 

24. џ е м с П а у н д (James Pound) (? - 1724), пастор, ЊУТНОН 
пријатељ, обавља и извесна астрономска посматрања, препоручује 
Е. Халеју свог синовца, џ е ... с а Бр е д л и ј а (James Бгаdlеу) 
(Р. BOQOET, р. 414). 

1717. 

25. Један од Бредлијевих најранијих проналазака је била чиљеница 
да' је путања четвртог Јупитерова сатеШlта, која је дотле сматрана 
била !{зо кружна, била стварно елиптичка ј што је сведочило да 
су микрометарска ·м.ерења била врло оштра (Ј. в. у. Mi\DLER, р. 
434). 

26. Ј. д. \{"СИНИ ПРИЈ\\еhује (Ф. Л а х u р (РЬ. Lahire) још 1703)' 
да су пеге стварно удубљења на Сунчевој површини (л. М. СLЕRКЯ, 

р. 63). 

27. Е. Хале; предузима да ПОIIpз.ви таблице планетских кретања. Свој 
рукопис предаје штампарији 1717, а штамдање ве му бити довршено 
1719 (Ј. в. 1. DELAMBRE, XVIII s., р. 134). 

1718. 

28. Е. Хале; први констатује сопствено кретање у латитуди нод три 
сјајне пекретнице: код Алдебарана (ос Tauri), Сириуса (ос Canis 
majoris) и Арктуруса (ос Bootes), и објављује о томе студију "Оп 
the chunge of some of the principal fixed stars" (О промени неннх 
од глаRПИХ некретница). Први је Хале; био и који је звезде сматрао 
као сунца, слична нашем (NЕWСОМБ-ЕNGЕLМАNN, р. 812; г. 130-

QUET, р. 399). 

29. Касини 1I, М'lралди и Лахир З1вршавају мерењедужинемеРИ)l;и.ја
на, започето 1683, које је довело до закључка да је дужина степе
на меридијана јужно од Париза износцла 57 097 х:вати (= 1,896 m), 
а северно од Амијена (Amiens) износила 56 960 хвати. Ово 
мереље је послужило I{ЗО основа Касинијевцима, да закључе 
да Земља има облик издуженог еmшсоида у смеру њене поларне 
осе (R. WOLF, р. 615). 

1719. 

30. Џемс Бредли (1692-1742) и његов ујак (Rev. Џемс ПаУН<I), велики 
љубитељ астрономије, покушавају да oдp~дe Сунчеву naралансу 
(даљину од Земље) пом.оfiу Марсових посматрања, за трајања 

• 
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опозиције ове манете. И успевају да констатују да Сунчева 
даљина не може бити већа од 125, ни мања ОД 94 милиона миља. 

" Стварна вредност јој је 93 милиона миља (l миља~ 1609 т). 

31. Е. Хале; долази први на идеју да се посматрања појаве метеора 
искористе за одређиваља географских дужина посматраЛИluта. Сту
дију о овоме је објаВ110 у "Phi1osophical Transactions of R. S. 
(Е. GUYOT, р. 80). 

32. Ж. д. Кзсини уочава да .су пеге на Сунцу стварно удубљења на 
Њ~ГOBOJ површини (Ј. м. CLERKE, р. 69). 

1720. 

33. џ о п а ш а п С u с" (Jonathan Sisson) (? - ?) успева да КОН
струише инструмент за м;ерење ззим.ута као преносни инструмент, 

и тако остварује теодолит (R, WOLF, р. 574). 

34. Е. Хале; долази, после џ. Флем
стидове смрти, за директора 

гриничке опсерваторије, али мора 
да нзбавља све инструменте за љу, 

јер је Флемстидова рођака све 
инструменте са опсерваТОРИЈе од

нела, јер су били Флемстидова 
лиЧНа својина (1'. BOQUET, р. 400). 

35. Маралди у једном м.емоару "Obser
vations sur les taches de Mars" (В. 
21) (у M&moires de Paris) описује 
изглед Марсових пега (R. WOLF, 
р. 673). 

1121. 

џ. Флемстид 36. Хале; објављује у "Philosophical 
Transactions" своје рефракционе 
таблице, у којш .. ,1Я Налазимо ове 

вредности (R), за поједине висине (h): 
h О" 3" 10" 45" 62" 900 
R: 33'45" 13'20" 4'54" 0'54'.1 0'28" ... 1" 
(1. Н. '. MADLER 1, р. 409). ' 

37. Хале; предлаже да се положаји некретница искористе (као упориш
не звезде) да се ПОМОћУ њих, кад су ИМ IIЛанете блиске, одреде 
положаји IIЛанете. Другим речима, предлаже диференцијалну ме
тоду за одређиваље положаја небеских тела (Ј. и. у. MADLER, 
р. 409). 

38. Халеј почиље 1. октобра своја посматрања на l'риничкој опсер
ваторији ОТКако је, после Флем.стида, дошао за директора опсер
ваторије (Е. DOUВLEТ, р. 336). 
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39. џ. Бредли (\692-1762), од \72\. професор у Оксфорду, l<оји 
је учествовао у припремним радовима, наставља С.Молинуксопа 
(s. Mo\yneux) посматраља. И, децембра 1725. примеliује да 
звезда, коју посматра, наставља да се креће ка југу, док није, 
у марту наредне године, допрла 20" даље у том правцу. Па се, 
затим, враћа, тако да је у септембру прешла 40" ка северу (л. 
М. CLERKE, р. 159; А. PANNEKOEK, р. 289'). 

40. Халеј, после Флемстида, иалази опсерваторију без инструмената. 
1721. набавља он меридијански круг, сличан Ремерову, и служи 
се њиме четири године-- за посматраља разлика реюасцензиј3 

(Ј. В. Ј. DЕLЛМВRЕ ХVПI, р. 134). 

1722. 

41. Д е Л u у в u А (De Liouville), један независни мислилац, бао 
је једини који се у Француској показао као ПР~1:сталица нове Teop~je 
о универзалној гравита~ији (л. PANNEKOEK, р. 297). 

1723. 

42. П. ЈЈ. М. д е М о й е р йi У ј u (Р. L. М. de Maupertuis) (1698-
1759) објављује мемоар "Sur les lois d'attraction" (О заНОIlима 
привлач:еља), којим упознаје француску науч:ну јавност са Њутно
вом 1"еоријом. о занону гравитације CF. BOQUET, р. 417; Е, DOUBLET, 

р. 430). 

43. Комета која се појавила 1723, била је једна од првих, на коју је 
био примељен Њутнов поступак за израч:унаваље путаљских еле
мената. Бредли је комету посматрао од QI<тобра до деце, .. \бра. 
А Халеј јој израчунао путањске елементе. Одступаља о-с добио 
је у лопгитуди 53", У латитуди 55" СЈ, н, у, M'ADLER, р. 410). 

1724. 

44. Месечево помрачење од 1. новембра коришfiено је да се примени 
}. Х е в е А иј у с о в (Ј. Heve1ius) предлог, то јест да се помоћу 
беле~еља тренутака покривања сенком појединих Месечевих фор
маЦИЈа, на двама разним посматралиштима, одреди разлика гео

графских дужина њихових. Метода је примењена за одређивање 
разлике у географским дужинама Лисабон-Париз. Исто помра
Чеље било је искоришfiено зз одређивање, ИСТОh:\ м_етодом, раз
лике у географским дужинам.а Њујорк-Париз. Посматраља је у 
оба случаја редуковао џ. Бредли, али се не зна са каквим резул
татима (Ј. н, У. MADLER, р. 410). 

45. Маралди npимећује, за време Сунчева ПОТnYНОЈ" помрачења, да 
се светли прстен (корона) око Месеца не помера зајед~ са ЊИМ, 
већ да, напротив, Месец кроз љега прође, ШТО је послужило да 

• 
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се обори схватаље, према којем би корана биЛ9, у ствари, Месе
чева атмосфера. (МйМ. DE L'ЛСАDШIЕ DES SCIENCES, 1724, р. 178; 
Е, ZINNER, GESCH. DER ASTR., р. 510; А. м. CLERKE, р. 87). 

1725. 

46. С е м ј у е Jl М О Jl и" у к с (Samue1 Mo1yncux) (1689-1728), 
ирски богаташ, љубитељ астрономије, почиње, па својој приватној 
опсерваторији у Кјуу (Kew) (крај Лондона), и специјално КОН
струисаним телескопом (жижне даљине 24 стопе), З СИ наставља 
5, 1.1, 12) децембра мерења зенитских даљина некретнице у Dra
conis, која је у Кјуу пролазила кроз меридијан свега неколико 
минута ОД ЗСЮlта; дакле, кроз положај у којем је дејство рсфрак
ције, прз.КТИЧ:НО занемарљиво. За ту је звезду још Р. Х У к 
(R. Hooke) био утврдио да подлежи ПРИВИДНОМ померању у вези 
са Земљиним годишњим кретањем. Треба знати да су у то време 

астрономи били заокупљени пробпем.О1"f1. звезданих паралакса. Тако 
да је констатовано кретање у Draconis сматрано као индикација 
за близину те звезде Земљи. Бредли, који је на Молинуксовој 
опсерваторији такође обављао посматрања, констатовао је код у 
Draconis, у размаку од свега три дана, привидно померање од 
1", но у смеру супротном од паралактичког померања. То кретање 
су Хук и Флемстид приписивали дејству паралзксе, док је Касини 
заступао глеДИШТ6 да то померање не може бити резултат дејства 

паралаксе у Draconis. У међувремену је Молинукс био позват на 
другу дужност, те је посматраље сасвим напустио. Вредли их је, 
међутим, наставио. И могао је констатовати да се, до марта 1726, 
у Draconis привидно за свих 20" померила ка југу, затим застала, 
па се по том вратила у·свој првобитни положај, одатле наставила 
пре.l\1а северу, за t(итавих 20", тако да се децеЛ1:бра 1726. нашла у 
свом полазном положају. Да би се уверио у стварност конста
тованог привидног помераља;Ђредли је извршио СЛИЧна посматра
ља и за околне некретнице, и констатовао иста привидна помераља. 

у немогућности да га објасни, обратио се (1726) писмом Халеју 
и саопштио му резултате својих lIосматрања: "Account of а пеw 
discovered motion of the fixed stars"2. Објашњеље констатованог 
кретања код у Draconis пало је Бредлиу на памет - бар легенда 
тако каже - за време једног излета бродом на Темзи, он је по
сматрао положај бродске заставе, док је брод био везан и кад је 
з:rочео да се креће; правац заставе је, под дејством повстарца који 
Је дувао, био различит док је брод стајао, и при кретању. То је 
Бредлија навело на идеју да посматрано привидно нретање некрет
ница мора, у ствари, бити резултанта годишњеl' кретаља Земље 
око Сунца И кретања светлости са звезда (за коју се тада још није 
~нало да се простире коначном. брзином). Констатовано кретаље 
}е било резултат аберације светлости, коју је открио Бредли 
(R. L. WATERFIELD, р. 49; R. WOLF, р. 487; Р. BOQUET, р. 414) . 
• и . 

звешта, о недавно откри;веном кретаљу некретница. 
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47. Марта 17. виђене су, у истом видном пољу дурбина, четирn велике 
ruraHeтe: Меркур, Венера, Марс и JynцTep (SKY AND TBLBSCOPB, 

1965, р. 144). 

48. Новембра 23. пада прво П ј е р Б у г е о в о (Pierre Bouguer) 
(\698-1758) одређивање атмосферске екстиющије, упоређујући 
Месеч:ев сјај, на висини 66°, са оним на висини 19°, служеlш се 
при том свеlюм као фотометријским мерилом (SKY AND TBLESCOPB, 

1965, р. 279). 

49. 21. децембра, датум у историји- астрономије, јер га носи први 
докуменат о посматраљу у Draconis, прибележен Бредлиовом ру
ком. Нашао је проф. С. п. р u г о (S. Р. Rigaud) (\774-1839) 
међу Бредлиевим рукописима; чува се и данас у Британском МУ
зеју: "Децембра 21. у уторак 5h 40m звезданог времена -Adjusted 
уе mark to уе РlитЬ linе and then уе Index stood а! 8 5h 48' 22" 
уе star entred etc (Подешен уе знак на уе виска И тада индекс 
стојао на 8 5h 48'22" уе звезда је ушла etc ... ) ." (R. BOQUBT, р. 
413). 

50. Изишао је велики Durchmusterung (Преглед) за ФЛО1о\стид RИД-· 
љивог неба, из Гринича, под насловом "Historia Coe1estis Bri
tanica" (В. 16), која је садржала све звезде до 7m (В. ZINNBR, р. 
521). 

51. Халеј Нlбавља за опсерваторију (Сиепов) квадрапт полупреч:нина 
пет стопа, који монтира у меридијану, и љиме замењује мериди
јански круг (Ј. в. Ј. DELAМBRE, XVHI, р. 124). 

1726. 

52. Излази дело енглеског сатирич:ара џ о н а ш а и С 8 U Ф ш а (Ј 0-

nathan Swifta) (1667-1745) "Гуливерова путовања", у којем, па 

Марс и љегова два сателита 

једном месту писац каже: "ОЮI су даље открили две мање звезде, 
или сателита, који су обилазили око Марса, од I<Ојих ј~Т'арљи 
био од главне звезде (удаљен) таЧ'Но за три су ствари за 1.4) љена 

• 
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преч:ника, а спољни за пет (м.есто 3.5) био удаљен; онај је свој 
обилазак завршавао за десет (м.есто 7.7) ч:асова, а овај за двадесет 
и rtц (м.есто 30) ч:асова". А стварно су И откривена ОКО Марса два 
блиска сателита тек СТО педесет година касније (R. L. WAТERFIELD, 
р. 61; А. PANNEKOEK, р. 382). 

53. Пјер Буге (1698-1758), у првом покушају небеске фотометрије, 
оцењује јачину Сунч:еве светлости, упоређујуfiи је са јачином, Ме
сеч:еве, и налази да је прва ОКО 300.000 пута јача од друге, ШТО 
доста добро одговара стварности (F. BOQUET, р. 417). 

54. 18. октобра Ж. Н. Д е А u А 
(Ј. N. Delisle) (1688-1768), 
на позив руског цара, Петра 

Првог, одлази у Петроград 
и онде оснива школу за астро

номе, објављује елементарне 
уџбенике за бројни аудитори
јум. У Петрограду Је остао до 
29. маја 1747 (F. BOQUET, р. 
411 ). 

55. џ. Бредли први примеliује 
периоду од 437 дана, после које 
се три Јупитерова сателита, у 
оно време најближа IVIанети, 
враћају у исти релативни по
ложај, што приписује дејству 
узајамне привлачне силе (Ј. в. 

1. Ј· DELAМBRE, р. XVH). 

1727. 
Ж. Н. делил 

56. 28. фебруар, И. Њутн је у Лон-.. . 
дону, ПРИСУСТВУЈе ЈеДНОЈ важ-

ној седници Краљевског Друштва. 

57. 30. март, гаси се живот И. Њутна у 85-0ј години (Р. BOQUET, р. 
375). 

58. џ о р џ л и" (Georg Lynn), у једној расправи објављеној у 
Philos. Trans., под насловом "А mcthod for determining Ше lon
gitude Ьу the fal1ing stars" (Метода за одређивање дужине помоliу 
"звезда падалица "), скреће пажљУ на практичну корист од по
сматрања метеорских ројева за одређивање географских дужина 
посматралишта (R. WOLF, р. 699). 

1728. 

59. 20. октобра, у пожару који избија на копенхашкој астроном.ској 
опсерваторији проп:щају сва Рем.ерова и Хоребауова посматрања. 
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Од свега, касније, Хоребау успева да спасе само резултате по
сматрања од 20. до 23. октобра 1706 (Е. DOUBLET, р. 380; 1. Н. 
У. MADLER, 1, р. 347). 

Ю. Прва вест о аберацији светлости, коју је Бредли открио на звезди 

у Draconis, покушавајући зенитсектором да јој одреди паралаксу, 
налази се у писму, од децембра 1728, којим је Бредли извеllIтавао 
Е. Халеја о Ј<ретању које је констатовао код некретница. Касније 

је ово кретање утврдио и код осталих звезда. У том писму је Бред
ли јављао не само.о открић.у које је уЧ'и:mю, већ., у исти мах, саму 
појаву аберације и објаснио (1. Н. ". MADLER, р. 410). 

729. 

61. 9. јануара саопштава џ. Бредли у Roya1 Society (Краљевско 
Друштво) своје открић.е појаве а6ерације светлости. 

Приказ дејства аберације светлости на разне положај е 
звезда 

62. П. Буге први - изгледа - квантитативно мери и одређује Сун
Чево потамњење (мисли се према рубу) (R. WOLF, р. 468). 

63. ч. М. Х о л (Ch. М. На11) показује да је могу!;.а израда ахрома
тиЧНих СОЧива (у што Њутн није веровао) (D. BREWSТER, р. 109). 

64. ПаРИСI<а академија награђује Бугеов спис "Sur lа meilleure maniere 
d'observer lа hauteur des astres en mer" (О најбољем нач:ину да 
се посматра висина звезда на мору), у којем - како каже - по
кушава да реши проблем .,solare", криве коју, под дејством ре
фракције, описује зрак светлости са посм;атраног небесI:ooг тела 
(1. Е. MONТUCLA IV, р. 13) . 

• 
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1730. • 
~. П. п е 3 е н. а СР. Pezenas) посматра такозвани .. Gegenschein" 

("одсјај") зодијач:ког светла, и то једновремено и на истоку и на 
западу, када је заузимала цео ВИДЉИВИ део зодијака СмЕм. DE 

L'ЛСАD. D. SC. ОЕ PARlS, 1731). 

66. Гувернер државе Пенсилваније, џ. Л о г а 1-l (Ј. Logan), упознаје 
Roya1 Society са Т о м а с Г о д Ф р u-јеВИЈ\\ (Thomas Godfray) . . 
проналаском. квадраита са огледало~, инструмента КОЈИ Је наро-

ЧИТО пом,орцим,а добро дошао, за посматрање небеских тела са 
-брода; проналазач је био и награђен са 200 фунти (R. WOLF, р. 581). 

67. ПреЈ\\а Д е С u ш е р о в u м (De Sitter) истражинањима (у 1927), 
Земља је ишла, упоређена са тачним qаСОВIШКQЛl (1650. око 37' 
наиред), 1730. скоро TaqнO; 1800. неких 30' заостајала је; (1927. 
око 2sg

' напред). 

68. Излази из шТамде 28 листова Флемстидова ОДЛИЧНОГ "Atlas еое-
1estis" (Р. BOQUET, р. 394). 

1731. 

69. Поуздано се зна да је м.еханичар џ о u Х е д л u (John Had1ey), 
који је са Хале јем општио, четири године после Њутнове смрти, 
и не спом,ињући Њутна, поднео Royal Society-y цртеж, који је у 

СавремеШl СеЈ{стант 

мНогом одговарао необјављеном IЬутнову цртежу једног инстру
мента. Како су му одмах схваћена преимyfiстпа и запажене ко
ристи у пом;орству, Хедлијев инструмент је одмах прихваћен, 
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под именом "Хедлијев секстант с огледалом", и -потиснуо је Ја
кобов штап и Годфријев квадрант кад се радило о посматрању 
небеских тела са брода на пучннн (R. WOLF, р. 582). 

На седници, од 20. маја, Roya1 Society (в.' 61) Халеј из
јављује да се сећа да је Њутн приказао, 1699, инструмент заснован 
на сличном принципу. Међутим у архивама Друштва IШје могао 
бити пронађен никакав детаљ о инструм.енту о којем је реч, на
мењен посматраљу Месеца и звезда у циљу одређивања географске 
дужине брода на пyqи:ни. Тек после Халејеве смрти нађена је, 
међу његовОМ заоставштином, белешка писана Њутновом руком, 
са ОПИСом инструмента ca~ДBOCТPYКOM рефлексијом, који је под
сећао на секстант, о којем је реч (BULL. ASTR., ПI, р. 412; R. 

WOLF, р. 581). 

70. У Philos. Trans. Халеј објављује мемоар под насловом "А proposal , 
of а method for finding the longitude at sea within а degree" (Предлог 

• 
о метОДи за изпалажеље лопгитуде на мору у грающи ЈеДЈЮГ сте-

пена). У раду писац ТВРДИ..flа је у стању да Месечев положај' одреди 
са тачн.ОlUЋу до· 2', што је довољно да лонгитуду на мору добије 
са таЧJlОШЋУ од 1° (Е. GUYOT, р. 12). 

1732. 

71. П. Хоребау (Р. Horrebow) (1679-1764), Ремеров ученик и 
помоћник, а после његове смрти и директор копенхашке оп
серваТОРИЈе, аутор двадесет томова астрономских посматрања и 

радова; међу овима и кљиге "Аtгiшn Astronomiae" (Дворана 
Астрономије). У седмој глави овог дела дате су три методе, од 
којих трећа и данас љегово име носи (а обично му се додаје и име 
ам,еричког инжењера А. Т а л к о ш а (А. Talcott), који је ме
тоду подесио за данашњу употребу). Метода, служи, као нај
тачнија данас, за одређиваље географске ширине места, из по
сматрања серије од неколико парова по две некретIШце, једнаких 
деклннација, које кулм,инирају у размаку од 6-12 м.инута, јеДН<l 

1733. 

. . 
ЈУЖНО, друга северно, скоро поД)еднако далеко од зенита по-

сматралишта, а КОЈИХ се разлика у висини м.ери микрометарски 

(Е. Zinner ТВРДИ,.у својој Gesch. d. Sternkunde, р. 441, да је 
методу први предложио Рем.ер) (Ј. н. у. MADLER, р. 349; R. WOLF, 

р. 609). 

72. Ч е с ш е р М У Р Х о л (Chester Moor На11) ИЗ Есекса (Essex), 
енглески IDIсмић, успева да спајањем сочива из флинт- и краун
-стакла постигне преламање без расипања боја, даЮIе да добије 
ахром;атски објектив. Међутим свој проналазак не објављује. (А. 
М. CLERКE, р. 147; Е. ZINNER, GESCH. D. SТERNKUNDE, p~68; DIE 

SnRNВ, 1937, р. 55) . 
• 

2 ХРОliоnorија 
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73. Ж. д. Каси!Ш и И. д. Маралди врше мерење лука паралела из
међу Бреста и С.расбура и налазе за ry дужину да је за 1037 хвати 

,( ~ 1,896 т) краћа но што би била да је 3eJ\IЉа права лопта (perrier). 

74. 2. маја (ст, ст.) шведски професор В а с е н иј у с (Vassenius) 
посматра из Гетеборга (GбtеЬогg) потпуно Сунчево помрачеље. 
Необично -је био изненађен кад је, иза СЗI't\З Месеttевз руба - управо 
судеlш по свему, у КОРОШlној атмосфери - угледао три ДО четири 
црвена оБJiзчића, ОД којих је један и ненаоружзним ОКОМ био 
ВИДЉИВ, толико је био велик. Код С е к u ј а (Secchi) се налази 
запис који помиље појаву протуберанаца још 1239. г. н. е., за време 
једног потпуног Сунчева пом.рач:ења) (А, М. CLERKE, р. 90). 

Потпуно помрачено Сунце са појавама короне и протуберанаца 

75. 1733-37. А н ђ е А о К а й е А-и (Angel0 Сареlli) уводи у Италију, 
путем своје кљиге "Astrosophia: Nwnerica, sive Astronomica Suppu
tandi Ratio оо, јшctа Hypotheses ас Mensuras Isaacci-Newtoni" (Ну
меРИ't(Н.а Астрософија или астроном,ски начин израчунавања ." 
напоредо са хипотезам.а и мерењим.а Исака Њутна), резултате Њу
тнових тековина (Е. ZINNER, р. 371 Ј{ 523). 

76.Ж. Ж. де Меран (J.J.deMairan) (1678-1771) у свом делу 
"Traite de physique et historitJ..ue de l'aurore boreale" (Физиt{Юl и 
историјска расправа о северној светлости), скреће пажљу научника 
на загонетну природу поларне светлости (R. WOLF, р. 657). 

1735. 

77. Стварни проналазак ахроматског дурбина је припао џ о 1l У Д о -
А О Н ду (Јоhn Do!lond), који је своју методу приказао Краљев
ском Друштву 1758. године, док Честер,Мур Хол свој проналазак 
није !Шгде објавио (л. м. СLER!Щ р. 149). 
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78. в о /1 Ш е р (Vo1taire) је начинио лепо упоређење између Њутнове 
и Декартове (Descartes) теорије. Још подробније је своје сународ
нике обавестио 1733, у специјалном делу, под насловом "Ele
ments of the Phi1osophy of Newton" (Елементи Њутнове фило
зофије), I(ако о теорији светлости тако и о гравитацији (А. paNNB

КОЕК, р. 298). 

79. џ. Хедли долази до закона о кретаљу пасатских ветрова, према 
којем сва ваздушна струјаља бивају СI<ренута услед Земљине 
ротације: на северној хемисфери - десно, на јужној - лево. 

Халеј је поставио теорију naсатских ветрова још 1686, али 
непотпуну, јер није узео у обзир љихово скретање услед Земљине 
ротације (TRANSACTIONS, р. (?). 

80. 16. маја укрцавају се у Ла Рошелу (La Rochel1e) чланови научне 
експедиције: Г о д е н (Godin), Буге и /1 а К о н д а м u н (1а 
Condamine), који треба у Перуу да изврше мерење дужине лука 
степена меридијана. Резултати овог мерењз треба да послуже да 
се одлучи прави облик Земљина сфероида. Тројици поменутих 
научника у Перуу су, одмах по искрцавању, била додељена два 
поморска официра Тијан (Tuan) и Улра (Ul1ra) (PERRIER, GEO

Dt!SIE, р. 42). 

1736. 

81. 20. априла полази из Париза у Стокхолм експедиција за Лапонију, 
која треба да измери дужину лука степена меридијана. Експе
дицију сачињавају четири академика: М. де Мопертуји (1698-
-1759), који је и шеф експедиције; ш. Е. л. К а м u 
(Сћ. Е. L. Camus) (1699-1768), А. К /1 е р о (А. Clairaut) 
(1713-1765), п. ш. Лемоније (Р. Сћ. Lemonnier) (1715-
-1799), којима су се касније придружили опат Р. Утије (R. Outhier) 
(1694-1774) и А. Целзијус (А. Ce1sius) (1701-1744) професор 
астрономије у Упсали. Цео посао је експедиција обавила за нешто 
више од годину дана, и вратила се у Париз 20. августа 1737 (PERRI

ER, GEODESIE, р. 39; В. S. А. F., 1948, рр. 277-284; F. BOQUET, р. 418). 

82. џ о н Х а р u с о н (John Harrison) проверава на пучини свој 
први часовШU<, који треба да послужи за одређивање географске 
дужине (R. WOLF, р. 495). 

83. Р у ђ е р Ј о с u й Б о ш к о в и ћ објављује свој спис (на ла
тинском) "De maculis Solaribus" (О Сунчевим пегам,а), у којем 
приказује своју елементарну геометријску м,етоду за одређиваље 
екватора помоhу три посматраља исте пеге (F. БОQUЕТ, р. 429). 

1737. 

84. џ. Бредли (1692-1762) први остварује капитално откриlto.,. појаве 
нутације Земљине осе оБР'l"ања. Али о том, откриhу ће прву вест 

• 
2' 

• 
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саопштити тек у ПИ~У - како C~ каже - to the right honorable 
George earl of Macclesfie1s ... "Оп the apparent motion of the fixed 
Stа.rsЩ\ датираном тек 1747 (R. WOLF, р. 484; Р. BOQUHT, р. 415). 
Периоду утврђује од 18 година, као и Месеч:еве ч:ворне ЛИШlје 
(Phil. Trans., 1748). 

1738. 

85. Ж а к К а с и" и (Jacques Cassini) (П, 1677-1756) потврђује 
Халејев резултат, објављен двадесет година раније, о сопственом 
кретаљу у лонгитуди некретнице Арктуруса. А ynоређујуhи сва 
расположива посм,атрања исте некретнице из прошлости са наЈ

НОБИјима налази: 

Посм.атрач:: Птолемеј Тихо 

Година: 137. 1584. 

п 
о 

ПРИI<аз појава прецеси;е и нутације 

Рише Флемстид 
(Сауеппе) 

1672. 1690. 

Касиии II 

1738. 

П. Л. М. ОД Мопертуји 

Латитуда: 31°30'0" 31°0'29" 30°57'25" 30°57'0" 30°55'26" 
и неоспорно утврђује сопствено кретање и у латитуди (мЕм. DE 
L'ЛСАD. DES, s-c" 1738; Р. BOQUET, р. 405). 

,...... 8 правом почасном племићу Ђорђу МеI<ЛСфилу ... "О привидном :кретању 
не:кретница". 
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86. П.' Буге одређује скретање вертикале под дејством присуства 
планинског м.асива (ЛRЛGО, Т. IV, р. 71). 

87. П. Л. М. Мопертуји (1698-1759) Се враћа у Француску и по
наша се нао ч:овек који је утврдио прави Земљин облиI<. У ствари 
је показао да је cnљоштеност, како ју је лапонска експедиција 
нашла, износила 1/114, док је из посматрања Квито-Париз на
ђена 1/279 (А. paNNEKOEK, р. 283). 

1739. 

88. Р. Ј. Бошковић, у спису "De novo telescopii usu ad objecta coelesti<1 
determinanda" (О новој употреби телескопа за одређиваље небес
ких тела), приказује конструкцију и употребу I{РУЖНОГ микро
метра, независно од П. Л. д е Л а к ај а (Р. L. de LасаШе) 
(1737), али који није у пракси прихваћен (R. WOLF, р. 590). 

1740. 

89. А. Ce1sius (1701-1744) први, са п.Хuорiiiером (Р. Hiorter), 
увиђа утицај поларне светлости на м.агнетску иглу, на појаву Зем.
љина магнетизма, уопште (F, BOQUET, р. 420). 

90. К а с u 11 U д е Т и р u (Cassini de Thury) (ПI) и Лакај, на оснони 
резултата експедиције у Лапонији, предузимају поново мереље 
тзв. "meridienne verifiee" ("проверени меридијан"), као и мереље 
дужине ЛУl{а степена паралела, и, на темељу добипених бројена, 
оДЛуЧују коначно, у корист Њутноваца, спор КасиЮi-ЊУТН, однос
но питаља Земљина правог облика (F. BOQUET, р. 432). 

91. ПаРИСЮl академ.ија наука награђује ч:етири рада наградом за мате
матИЧ:ке радове о теми, расписано) 1738. г. ,.Плима и осека". На
грађени су радови Д а н u ј е л а Б е р J-l У л u ј а (Daniel Ber
noui11i), Л е о н а р д а А ј л е р а (Leonard Би1еr) и К о л е н а 
М е к л о р u J-l а (Co1in Maclaurin), који су појаву објашњапали 
на основи принципа гравитације и А Il Ш О а 11 а К а в а А е р и ј а 
(Antoine Caval1eri), који је појаву објашњавао помоhу Декартових 
вртлога (R. WOLF, р. 472). 

92. Ж. Ж. де Меран одређује ВИСИНУ појаве поларне светлости и 
налази око 1 ОО миља. 

93. А л е к с и-К л о д К JI е р о (A1exis-C1aude C1airaut) (1713-
-1765) објављује своје знач:ајно дело "Figure de lа Terre, tiree 
des lois de l'Hydrostatique". ("Земљин облик изведен из зююна 
хидростатике"), рађено изванредно савесно, у којем IDiсац решава 
проблем Земљина правог облика и даје вредност њене спљошТе
ности (G. PERRlER, р. 28). 

94. Последње Халејево посматраље носи датум 11. јануар "1740 (л. 
м, CLRRKE., р. 402). • • 



22 В. В. Миurn:овиh 

95. Док су раније обе теорије (Њутнова и Декарroва) долазиле до 
изражаја у извештаји.ма Париске академије наука, после 1740, 

" радови који су за основу имали Денартову теорију вртлога ишt!е
завају ~сасвим (А. PANNEKOEK, р. 298). 

Поларна светЛОСТ А. К. Клера 

1741. 

96. ПОВОДОМ појаве 1. марта северне поларне светлости А. Celsius 
(1701-1744) и његов учитељ О л а Ф п е ш е р Х ј е ш е р (Olaf 
Peter Нјбtег), из Упсале, скрећУ први пажљу на утицај појаве 
на понашање м.агнетне игле,-што ће, касније, F. Arago (1819) још 
јаче истаlш (R. WOLP, р. б57). 

97. Место Халеја долази Џемс Бредли за директора Краљевске опсер
ваторије у Гриничу (1. в. 1. DELAМBRE, ХVП!, р. 422). 

98. Л е М о" иј е (Le Monnier) уводи у Француску пасажни инстру
мент, за који се дотле НИЈе знало у опсерваторијама СР. BOQUET, 

р. 437). 

1742. 

99. А. Ц е л 3 и ј у с (А. Celsius) предлаже поделу термометарск, 
скале на 100 делова, са тачком врења На ОО, а таЧКQМ смрзавањ~ 
на 100°, коју 1745 Л и" е (Linne) обрће (R. WOLF, р. б03). 

100. Као треhи ПО реду astronomer royal долази, после Халејеве см.рти 
џ. Бредли (1. н. '. МЛDLЕR, р. 431). 
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'43. 

11. А. Клеро даје, у СВОМ епохалном делу, "Theorie de lа Figure de la 
Terre tiree des principes de I'Hydrostatique" (в. 93), једноставан 
образац, помоћу којега се добива, из разлике јачине силе теже 
на полу и на екватору, величина спљоштености Земљина сфероида. 

12. С е р в и N г ш о N С еј в е р u (Servington Savery) предлаже Кра
љевском Друштву (R. S.) да се мале даљине мере ПОМОЋУ два, 
сасвим блиска и покретна, објеI<Тива (при!щип двоструких слика), 
тако да се добива ју две слике, па из померања објектива одређује 
даљина посматраних предмета. Први микрометар на том принципу 

конструише (1752) John Dollond. 

Ј3. Клера прш<азује Академији р~зултат свога рада, У сrrn:су под 
насловом "De l'orbite de lа Lune dans lе systeme de Newton" (О 
Месечевој путањи у Њутнову систему), У ствари почетак његових 
истраживања теОРИЈе Месечева кретања (1. MONТ1JCLA, ЈУ, р. 66; 
Р. BOQUET, р. 431). 

04. Л. Ајлер проналази теорем., који говори о кретању комета по 
параБОЛIlЧКИМ путањам.а; то јест који даје време за које комета 
пређе на спојој путањи с једног на друго место. На овом теорему, 

05. 

који се приrrn:сује Л а м б е р
iii У (Lambert), и зове ова
ко, ПоЧrша позната Олберсова 
метода за одређивање комет
ских путањз CF. BOQUET, р. 423). 

13. децембра Фuлuй Луј 
д е Ш е з о (Phi1ippe Louys de 
Cheseaux) (1718-1751) открива 
слободниl't1 оком кометУ (коју је-
9. децембра Klikenberg, из Ха
рлема, видео); показивала је 
пеТОСТРУIШ реп и имала је ве

лику перихелску даљину. По

сматра је до 1. марта наредне 
године; израчунава јој nyтaњ

еке елементе, и објављује сва 
посматрања у "Traite de lа со
mete qui а paru еп decembre 
1743" (Сrrnс о комети која се 
појавила у децембру 1743). 
Први износи идеју да светлост 
подлежи екстиющији, услед 

Кометив изглед по заласку кометине 
главе испод хоризонта 

расејавања материје на коју, наиЛази на 
небеских тела до посматрач:а на Земљи . , 

огромном 

(R. WOLF, 

, 
пyry од 
р. 712). 
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1744. • 

106'>..1 о х а" Х а ј" р и х Л а јј б е р ш аоЬаnn Heinrich Lambert) 
{1728-1777), у шеснаестој години, при обради комете из 1744, 
проналази теорем, познат као Ламбертов теорем, који важи 
за параболичке лутаље комета, прем;а којем време за које ко
мета опише известан лук, зависи само ОД тетиве над ТИМ луком 

и збира радија вектора над истим луком. на ТОМ теорему је, касније, 
Олберс засновао своју познату методу за израчунавање кометски:х 
путања (Р. DOUBLET, р. 232; R. WOLF, р. 501). 

1146. 

107. К JI О д С и јј е о" П а с м а" (C1aude Simeon Passement) (1702-
-1769) израђује прву "Machine parallactique" ("паралактичка ма
шина'; коју овако описује: "Писац је тој машиШl додао часовЮlК 
који ју је покретао, и која је, према томе, следила звезду у дурбину, 
који је с љом везан био" (R. WOLF, р. 589). 

108. Ј. Р. БОШКОВИЋ у. својој расправи, у којој је изложио методу за 
израчунавање лутаља комете, да се не би представио нао Коперников 
присталица, каже: "да Земљу сматра непокретном". Али затим 
додаје: "Међутим, ради једноставнијег објашњења, расуђиваћу као 
да се Земља окреће, јер је доказано да су спољне појаве, у случ:ају 
обеју претпоставака, исте" (R. WOLF, р. 590, ANM.). 

1747. 

109. ДОК се за прецесионо кретаље Земљине осе зна још од 146. г. 
пре н. е. (Хипарх), нутационо кретаље Земљине осе открива тек 
31. децембра, и подноси о том.е свој извештај R. S. У Лондону 
џ. Бредли; у ствари OТ'I}PЦJJ_a помераље осе, услед l\1есечеве 
привлачне снаге, са периодом од око 19 година (R. WOLF, р. 484). 

110. 15. новембра приказује Клеро Француској академији наука своје 
радове "Du systeme du Monde dans les Principes de lа Gravitation 
иniversel1e" ("О систем.у света у принципима ОJШlте гравитације"), 
и "Theorie de lа Lune" ("Теорија Месеца"), иашаВШR, у овом 
последљем, за годишњи износ помераља Месечева апогеја, у 
ствари, само половину (19'20') посматраног померања (око 40') 
(Ј. MONТUCLA, IV, р. 67; Р. DOUBLET, р. 345). 

1748. 

111. 24. априла износи Буге Академији наука опис и ynотребу свог 
хелиОr.\етра, или астром,етра. Остварује га са два објектива исте 
жижне даљине, ставља их један поред другог, да одговарају 
једном окулару. Тако добива две слике у заједничкој жижи 
објектива и окулара. Инструм.ент служи за мерење малих угловних 
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даљина (Ј. в. Ј. DELAМBRE, р. 349; R. WOLF, р. 593; ARAGO, 11, 
р. 53). 

r 12. Зрнасту структуру Сунчеве сјајне површине први је описао оптичар 
Ш о р ш (Short), као "тањир пиринчане супе" (R. DOIGT, р. 140). 

113. Пошто је открио појаву абераци;е светлости, Бредли је наставио 
и наредних година да посм.зтра 'у Draconis, и уочио је другу осци
лаци;у код звезда: у размаку од наизмени'lНИХ девет година декли
нација ;звезда се повећавала, одн. смаљивала, за унуmю 18". Појаву 
је ПОТВРДИО Лемоније из Париза. Бредли је ово кретаље објаснио 
(1748) појавом, нутације Земљине осе: малим коничним кретаљем, 
додатим нао нека врста поремеhајног кретаља оног већег, спорог, 

коничног, названим, прецесијом (в. стр. 20) (А. PANNEKOEK, р. 290). 

Поврnnrn.а фотосфере 

1749. 

114. П. Буге предлаже, као јединицу дужине, усвајаље дужине клатна 
на 450 географске ширине. Док Де ла Кондам.ин, међутим, riредлаже 
за јединицу дужину клатна :на екватору (PERRIER). 

115. Ајлер испитује први дејство отпора средине на кретаље шшнета. 
И понззује да се Земља постепено приближује Сунцу, услед дејства 
средине која би се супротстављала њеној почетној брзини. ДЗlше 
повеli.ава се КРИ9ина њене nyтање, тако ова не остаје затворена 
крива, то јест Кемерова е.липса, већ је у ствари СШ1рала (Philoso
рЫса1 Trans.). 

116. Д а л а ... б е р (D'Л1етЬеrt) објављује "Memoire sur 1а »,.ecession 
des equinoxes et sur lа Nutation de l'ахе de lа Тепе" ("Мемоар о , 
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• 
прецесИ)и еквинокцИЈЗ и о нутаци;и Земљине осе") СР. BOQUET, 

р. 439). 

'" 

Ж. Д'Аламбер 

117. Из своје дискусије помрачења 
која се пом,ињу у Алмагесту) 
Косшард (Costard) и Дан
iii о м (Dunthom) утврђују из
нос ОД 10" Месечеве секу
ларне варијације (PHILOSOPH. 

TRANS. 1749, р. 162). 

118. Маја' месеца поправља Клера 
своје резултате из Месечеве 
теорије коју је Анздемији наука 
приказао новембра 1747, и по
СТАже подударање између своје 
теорије и посматрања (Ј. Е. 
MONТUCLA, IV, р. 67). 

119. Есйрu Пенна (Esprit 
Pezenas) (пееп 1692-рођен 1692) 

• 
постаЈе директор астрономске 

опсерваторије у Марсељу (Ј. в. Ј. DELAМBRE, XVHI, р. 387). 

1750. 

120. Руђер Бошковиh добива налог од папе Бенедикта XIV дЗ, заједно 
са К р. М е р о м (Chr. Maire) (језуита, ректор у Риму), изврши 
мерење лука меР:Iдијана, ОД 209'3/4) изм:еђу Рима и: Рdминиа. Добива 
као р~зултат, за један степен меридијана, на средњој географско ј 
ширини 430,56979 ст., што се од Бугеове вредности (56962 ст). мало 
разликује, али од Касини-Лакајеве вредности (57.048 ст.,) ма 
43°'/V пр;IЛИЧНО разликује (DELAМBRE, XVIII, р. 644). 

121. Лакај стиже са својим инструментима на Кап Добре Наде, где је, 
поред Сунца и Месеца за паралаксу, посматрао око десет хиљада 
звезда јужног неба (А. PANNEKOEK, р. 293). 

122. Јула 19. у Паризу је посматрано помрачења Месеца, иако СУЈЩе 
још није било зашло, тако да је ИЗГЈlеДало као да Сунце и Мес<;ц 
НИСУ били на једној правој. СлиЧна појава је раније већ била по
сматрана; Плиније помиње такав пример (Е. DOUBLET, р. 221). 

123. Са Капа Добре Наде за време од свега годину дана, Лака; сам 
обавља ПОCh\атрања звезда, у појасу између знака Јарца и }ужног 
пола, на броју од 10035, која ће се појавити 1763. под насловом 
"Coelum australe stelliferum" ( .. }ужно озвездано небо") (Ј. Е. MQN

ТUCLA, IV, р. 26; ". BOQUET, р. 433). 

124. За 1752. годину Петроградска академија распису је награду. "Испи
тати да ли су све неједнакости, које су констатоване у Месеч:.еву 

• 



Хронологија астрономских тековина 27 

кретаљу, у сагласности са ЊУТНОВОМ теоријом, и која је права 
теорија тих неједнакости, према којој би положај Месеца могао 
бити, за дати тренутак, тачно одређен" (Ј. Е. MONTUCLA, IV, р. 69). 

125. Тобијас Мајер (Tobias Мayer) објављује у Нирнбергу 
"Kosmographische Nachrichten und Sammlungen auf das Jahr 1748" 
("Космографске вести и збирке за годину 1748"), у којима, поред 
осталог, излази и његова запажена расправа, под насловом "Abhan
dlung ii.ber die Umwatzung des Mondes ит seirie Ахе und die schein
bare Bewegung der Mondflecke" ("Расправа о Месечеву обртању. 
01<0 сопствене осе и при.видном кретању Месеч:евих пега") (R. 

WOLF, р. 667). 

1751. 

126. 21. новем.бра, креће брод .. Glorieux'" са Лакајем, за Кап Добре' 
Наде, камо стиже 19. априла 1751 (E.'DOUBLET, р. 409). Н u к о л а 
Луј де Лакај (Nicolas Louis de Lacaille) (1713-1762) нре
дузима (а 1753. завршава) на Капу добре Наде премер који, са 
Мопертујијевим истраживањима (1736), појачавају тврђење да 
Земља има облик обртног елипсоида. 

127. Од августа до октобра, Лакај 
са Капа Добре Наде одређује, 

128. 

129. 

• 
у заЈедници са више астронома 

из ЕПРDпе, MapCQBY паралаксу 
и налази, 31 датум ОПОЗИЦИЈе 

(14. септембар '1751), 26",4. А 
како даљине од 3ем,ље Марса 
и Сунца износе 3841 и 10037, 
Лака; ззкључ:ује да паралакса 
Сунца износи 10",246 на дан 
14. септембра; на средњој да
ЉИНlI морала је износити 1 О" ,2 
(1. в. 1. DELAМBRE, XVIlI, р. 
495). 

Џон Харисон проналази.ХРОНО-
• •• 

метар, ко)и ве у ПОМОРСТВУ оди-
грати значајну улогу (PНIL. 
TRANS. VOL. Х, р. 284). 

Свештеник Лака ј са Капа До- Н А . . . ЛaI<аЈ 
бре Наде (јужнеширине 33"55') 
и Л а 11 а "д (Lalande), из 
Берлина (ширине 52031'), обављају ,једновремено, и уз све по
требне ОПР~НОСТd, мерењз за одређиваље Месечеве п)ралзксе и 
нала~е вредност 57' ~ 3420" (Hoefer, р. 529). 
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ЈЗО. Т о б иј а с М ај е р у (1723-1762) енглески краљ Ђорђе 1 по
верава управниЧI<И положај у новоподигнутој опсерваторији, у 
f.eтингену) која тада добива, на ПОI(JIОН, зидни круг ОД 6 стопа. 
(Е. ПОUВLЕТ, р. 420; Р. BOQUET, р. 442). 

1752. 

131. Тобијас Мајер, у СВОМ делу Месечеве таблице, налази за износ 
Месечеве секуларне ЗlЩелераци}е 6",7. У другом издаљу истих 
таблица, међутим, објављених (1770) после ауторопе смрти, али 
на ОСНОВИ љегова рукописа, утврђена је вреДНОL'Т тог износа од 9", 

132. Тобијас Мајер указује на ч:и.њеницу да Месечево убрзаље не би 
требало Месецу приписивати, да је оно само привидно. Да у ствари 
3ем.љина ротација подлежи негативном убрзаљу, услед успорава
јућег дејства плимског трења (НIММЕLSW. в. XXXVIII, N, 12). 

133. Прво практич:но питаље постављено је кретаљем wшнета Јупитера 
и Сатурна. Веlшна истраживач:а била је као опседнута питањем: 

Хоће ли бити могућно израчунати сва стварна кретаља ПОМОfiу 
Њутнове теорије? Је ли тај ·закон, о општој гранитацији, тачан 
свеопшти закон, у стаљу да нам објасни све пос~"щтраliе појаве. 
Парл:ска академија наука је поставила за награду тај проблем за 
1748, и поново за 1752 (А. PANNEKOEK, р. 300). 

Ј 34. 1752. Берлинска академија наука је поставила кзо наградни проб
лем: "Да ли је Земља у љену обртању око осе, чиме изази~а смену 
дана и ноhи, претрпела неку промену од првих времена њеног 
почетка; који би узрок том,е био, и како бисмо се могли о томе 
уверити"? 10. јуна 1752. појавила се о том проблеN!.у белешка у 
Berliner Zeitungu (DIE STERNE, В. 50, р. 82). 

1753. 

135. 10. маја џ е м с Ш о р ш (Јате. Short) (1710-1768) пише пред
седнику Краљевског друштва у Лондону, у прилог Сервингтону 

Сејверију за његов проналазак микрометра саСТ<luљена из два 
објектива. У прилог свог захтева прилаже Сејверијев м.ем.оар, 
где описује то ново средство', у стању да измери разлику у преч

нику Сунца у перигеју и апогеју. Тај мемоар, који је поднео 
Грејем, био је прочитан у R. S. 27. октобра 1743. Од тога вре
мена он је остао код Бредлиа који је био дужан да О њему рефе

рише. 

136. Истог дана џ. Шорт саопштава, у име џ. Долонда, Краљевском 
друштву (R.-S.) опис апарата (хелиометра) за мерење малих углова 
(DlE STERNE, В. 37, р. 57). 

137. Л. Ајлер проналази нову методу "варијације парам.етра" за одре
ђиваље планетских кретаља и примељује је да објасни извесне 
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неправиmюсти у 3емљину кретаљу. Метода је била награђена 
1756. 01\ Француске академије наука. 

'38. џ. К. А да ... с (Ј. С. Adams) (1819-1892) открива. грешку у 
гравитационој теОРИ.ји Месечеве секуларне зкцелерације, и указује 
на нетачан поступак који су у ту сврху примељивали Л а й л а с 
(Lзрlасе), П л а н а (Plana) и Да ... о а 3 о (Damoiseau), као и на 
резултат Еријев и Х а н с е н (Hansen). ТОМ студиј ом је Адамс 
свео теоријску вредност секуларне варијације на 5",78. (PHIL. 

TRANS. 1853, р. 397). 

Л. Ајлер И. Кант 

139. Децембра З. џ. Бредли бе.џежи, у свом великом каталогу, по
сматраље једне звезде, коју Б е с е л (Bessel) касније препознаје 
као планету Уран (R. WOLF, р. 681; HOEFER, р. 573). 

1754. 

140. 28. јуна, после четири године боравка у·Африци, где је имао да 
преброди многобројне теШКОће, Лакај се врзlia у Француску. 

141. И м а н у е л К а "ш (Immanuel Kant, 1724-1804), У Кенигсбер
гу, први указује да се обртна брзина Земљина crално мора смаљи
вати услед дејства плимске силе која делује супротно ~емљиној 
ротаUИ1И • 

• 
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142. Жан Жак Меран који је о зодијачком. светлу писаq, прво је за
ступао гледиште да су маглине гасовита тела (R. WOLP, р. 657). 

143. И~зи Клеро-ово дело "Th6orie de la Lune deduite du .еи1 prin
cipe de l'attraction" ("Месечева теорија изведена само ИЗ принццпа 
привла~е силе"), које, поред Два раније објављена, 1743. и 1748, 
обухвата nOTnYRY Месечеву теорију, успешнију од Њутпове (Р. 
BOQUET, р. 431). 

144. Управа иад опсерваторијом у Гетииrену је повереиа Тобијасу Маје
ру. у издаљу "Astronomical observations made зt Gбttingеn" ("Астро
номска ПОC1l1зтрања извршена у Гетиигенуl') налази се познати 

Мајеров образац за одређиваље ректасцензије некретиице, водећи 
рачува о свима грешкама инструмента (Р. BOQUEТ, р. 442). 

1755. 

145. Излази познато Кантово дело о поставку и развитку Сунчева 
система "Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels" 
("Општа историја природе и теорија неба") (R. WOLF, р. 498). 

146. Ф е А u к'с Ф о "ш а" а (Felix Fontana) предлаже да се, место 
свилених. и м.еталпих кончиha, употребљавају паукови кончиlш 
у жижиној равни објектива. Овај предлог износи У свом делу 
"Saggio del 'real gabinetto de fisica е di storia naturale" (Покушај 
правог физичког кабинета и природне историје). У праксу се уводи 
тек у XIX веку; уводе га тек Р u ш е н. х ау с (D. Rittenhouse) 
и т р а у ш" (Е. Troughton) (R. WOLF, р. 364). 

147. Т. Мајер (1723~1762) објављује своје таБЛlще Сувчева и Месечева 
кретања. За Месечеве табmще је искористио најВQЖllliји део поре
мећаја из Ајлерове теорије. Укључујуtш свега tteтpHaecт чланова 
ПiJстигао је коначно да је у обради -предстцвљено кретаље са греш
КШd од свега 1 'l/ а . Кад је Месец био на пучини искоришfiаван као 
часОВНИК који показује гриничко време, грешка од l' у Месечеву 
положају знаЧила је 27' у географско ј дужини; а то је одговарало 
несигурности од 27 м,иља у положају брода (л. РЛNNЕКОЕК, р. 304). 

148. Бредли није тако рећи. ништа објавио; тек десет година после 
смрти његов помоfiник, Ч. М.а 3 о Н. (Ch. Mazon), пустио је 
прво издаље љегова каталога ,са 389 главних звезда. Посматрано 
их је било 3000, али нису биле редуковане. Краљевски астроном 
и љегов асистент су ово пропустили да' уЧИне. Извршио их је 
тек, дуго после смрти, Бесел, у делу објављеном под насловом,: 
"Fundamenta Astronomiae, pro аnnо 1755 deducta ех observationibus 
viri incomparabi1is Ј ames Бrаdlеу in specula astronomica Greno
vicensi per annos 1750-1760 institutis, auctore Federico Wilhe1mo 
Besse1 (Основи Астрономије, за годину 1755 изведени из посматра
ља неупоредива мужа Џемса Брeдлnја на гриничкој астрономској 
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опсерваторији за године 1750-1760 које је урадио писац Фредерш< 
Вилхелм Бесел). Regiomonti, 1818 in Fo1. (R. WOLF, р. ј24, АММ.). 

156. 

19. 25. сеnтомбра посматра Тобијас Мајер звезду, која је у љегову 
каталогу обележена бројем 964, која наредних дана није могла 
бити виђена. Касније је Б о д е (Bode) утврдио да је то био Уран 
(Ј. н, У, MADLER, 11, р. 5), Посматрајyhи за свој каталог од 998 
зодијачких звезда, наилази на звезду број 964, у ствари на планету 
Уран, Али је посматра свега једанпут, и то само иза последљег 
конч:и:ћа, тако да јој је могао. рачунати положај само са тачношћу 
од 10" (Ј. в. Ј. DЕLЛМВRE, р. 447). 

r50. Појављује се пр~вод на Фра1ЩУСКИ језик Њутнових "ПРИIщипа", 
под насловом "Principes mathematiques de lа philosophie naturelle"\ 
од М а р к u з е Ш а ш л е (Marquise de Chatelet), у 2 свеске, 
in 40 (завршено 1745) (F. BOQUET, р. 424). 

151. Именовани за директора нове астрономске опсерваторије у ГетИН
гену Тобијас Мајер, опште је сматран највемм астрономом, не само 
18, века, већ свих времена н свих земаља (Ј. ОЕLAМВRБ, XVIII, 
р. 429; BOQUET, р. 442). 

Стара Гетиuгенска опсерваторија 

152,"Т. Мајер је први имао идеју о 'методи названој -"рenетиција", 
која је омогућавала да се са већом таЧНОШћУ мере угловн. Методу 
је он први lIpименио, реализујyliи свој круг за понављање (F. 
BOQUET, р. 443) . 

... •• Математички прЩIЦИПИ природне филозофије" . 
• 
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153. Ж. Ж. Ле франсоа де Лалаllд (Ј. J . .Le Fгащоis de 
lа Lalande) (1732-1807) објављује уИзвештајима ПаРИСI<е академи

'ј(: науиа као вредност Месеч:еве секуларне акцелерације 9" ,886, што 
заокругљује на \О". 

1757. 

154. А. Клеро одређује масе Месеца и планете Венере из љихових деј
става за Земљино хелиоцентрично кретање. 

155. Из анализе података о ранијим помрачењимз, а на основи Хансенове 
теорије о Месечсву кретању, џ. Б. Ери (1801-1892) добива за 
секуларну варијацију у Месечеву кретаљу 12",18. Касније се 
показало да Хансенове таблице нису биле тачне, а и епоха коју је 
Ери био усвојио за_ помраЧ:ење посматрано из Ларисе, 19. мај 
~547 године (место, како изгледа 30. сеrпембар -609 године, 
или 18. мај -602 године), није било тзЩiо. 

156. После дугих трагаља и експерим.ентисања успепа ЏОН ДОЛОНД, 
У Лондону, да оствари КО.)1,бинацију стак~ла која !10IIиштавају дис
персију боја. ИЗ"'l\еђу два ПОЗи'tивна сочива, од обичног краун 
стакла, он ставља једно негативно (I{онкавно) СОЧиво од флинт 
стакла, које производи јачу рефракцију и далеко јачу дисперсију. 
И тако долази до "ахроматског" система сочива, које разне боје 
доводи у једну жижу (А. PANNEKOEK, р. 295). 

џ. Долонд Ш. Месије 

157. Користеliи се ис~раживањима (из 1754) швеДСКОГ физичара 
К А и 1l г е II с Ш ј е р н а (S. Klingenstiern), енглески оптичар, 
Џон Долонд (1706--1762), усиева да оcmари систем ахроматских 
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стаюла (соч~ва). У XVIII веку су Долонд и џ е с е Р е м 3 д е н 
(Jess': Ramsden) (1735-1800) једини оптичари који израђују ахро
матске дурбине (ИОЕFЕR, р. 476; F. BOQUET, р. 419). 

158. Халеј је потпуно уверен и обраћа се потомству с молбом, ако се 
комета врати 1758, да је један Енглез био први који је приметио: 

1758. 

"Нос primum аЬ homine angl0 inventum fuisse поп inficiabitur 
aeque posteritas"5 (Ј. в.' Ј. DELAМBRE, XVHI, р. 132). 

159. 25. децембра наилази Г е'о р г П а А и ч (Georg Pa1itch), љубитељ 
астрономије, из Саксоније, на Халејеву комету, чији је повратак 
нешто заI{аснио, према ономе како је то Хале; био предсказао, 
услед Јупитерова поремећајног дејства, које је било јач:е него што 
је он то претпоставио (Ј. н. у. MADLER, р. 460'). 

160. 14. новембра, и седници Академије наука, Клеро Чита своје саоп
штење да ће се Хале;ева комета појавити почетком јануара 1759, 
и да ће у свој перихел стйћи 13. априла те године. ова предвиђања 
су се обистинила, тако да се цела Европа дивила Клероу (F. BOQUET, 

р. 431; Ј. н. у. MADLER, 1, р. 460). 

161. Са попр,вљеним првим часовником џ. Харисон (1693-1776) по
стиже грешку од свега 65 секунада после 161 дана пловидбе, и 
бива награђен са 5000 фунти (R. WOLF, р. 496). 

162. За време посете Холандији, Енглеској и Француској објавио је 
Ламберт један важан мем,оар, под насловом "Sur les proprietes 
remarquables de lа route de lа lumiere par les airs (О осоБИТRМ свој
ствима лутање светлости кроз ваздух). Али се није на томе зауставио 
већ је наставио стопама Бугеовим, и посветио је једно важно дело 
фотометрији, у коме је - како изгледа - објавио и свој образац 
о екстинкцИЈИ. 

1759. 

163. После прилиqних трагаља - наставља М е с и ј е (Messier)
"Најзад сам им,ао срећу и успео сам, да пронађем KOJl,'I,eтy 21. јануара, 
Ч:итавих педесет дана пре љена пролаза кроз перихел". Делил, 
који није хтео да Месијеу 'дозволи да свој проналазак објапи, 
најзад је ипак признао да је ко:\>\ету видео, 25. и 26. децембра 1758, 
један сељак, по имену ПалиЧ:. Међутим, никако није себи могао 
да објасни, како је тај сељак могао слободним оком., не тражећи 
и не наслућујући је, открити комету читав месец дана раније него 
што је угледао Месије, из Париза - утолико пре што је 21. јануара 
сјај био толико слаб да није А\огла бити поем,атрана слободним 
оком (Ј. в. Ј. DELAМBRE, р. 327). 

6 Да је ово први пронашао енглески човек исто тако потомство неће пореhи . 
• 

3 Хронологија 
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1760. • 

164. Лал:анд постаје уредюrк Connaissance des Temps-a6 и ПОПУЉУЈе 
ту публикацију одељком о Месеч:евим. даљинам.а. 

165. Т. Мајер подноси Краљевском друштву у Гетингену мем.оар, који 
садржи упоређења положаја његових 80 звезда са раније добивеним 
посм.атрањим.а О. Рем.еровим., чије разлике не могу да се објасне 
ни као грешке посматрања, НИ као несигурности при свођељу на 
другу епоху. Тако је, са приличном. т~ч:ношfiу, Т. Мајер први 
одредио .тако звано "сопствено кретање" љегових 80 звезда (R. 
WOLF, р. 731). 

166. Чињеницу коју је Халеј само био приметио, Т. Мајер ју је проверио. 
То јест, да би довео ДО подударања посматраља са Месеч:евом 

теоријом, Мајер је додао један ем.пиријсни: члан, сразмеран са 
квадратом. броја векова протеклих од t o (= \ 760, година Мајерових 

. (t-~)' таблица), тако да је за Месец било L, ~ Lo + ~ (t -~) + k 100 ' 

где је 'УЈ средње кретање, а k=9", вредност нешто пева. Лаnласу 
је припала заслуга да је показао да акцелерација у средњем кретању 
Месечеву резултује из спорог смањеља ексцентрицитета Земљине 
путање и да у две .чиљенице, између којих се не в~ди одмах нека 
веза, види нов доказ за тачност закона гравитације (F. BOQUET, 

р. 443). 

167. Ј. Х. Ламберт (1728--1777) поставља прву теорију расуте светлости 
коју одбија равна тамна (мат) површина (фотом,етрија). Део упадне 
светлости коју расипа и одбија нека површина назвао је Ламберт 
а л б е д о м (латинска реч која знаЧи белило) (А. PANNEKOEK, 

р. 384). 

168. 26. марта креће Ж. И. л е Ж а" ш и (G. 1. Le Gentil) (1725-
-1792) ИЗ Бреста за Пондишери, одaюrе треба да посматра Венерин 
пролаз испред Сунца, 24. маја 176l. Али кад тамо стигне не може 
да се искрца, јер ;е Пондишери вев у рукама Енглеза (F. BOQUEl', 

р. 446; R. WOLF, р. 642). 

169. Р. Бошковив објављује у Phil. Trans. спис под насловом "De 
proximo Veneris sub Sole transitu" (О најближем прол:азу Венере 
испред СУЈЩа), у којем набраја најподесЮlја посматрања при на
редном Венерину пролазу испр'д Сунца (R. WOLF, р. 642). 

170. Лака; конструише пасажни инструмент, који назива меридијанским 
инструмеНТQМ. Дурбин се састоји из цеви која је дуга 50 палаца. 
Уједно додаје да је њиме почео да се служи 15. септембра (1. DELAМB
RE, р. 531). 

, .. Познаваље времена". 
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.761. 

'71. Пошто је Ламберт, у својим "Cosmoligische Briefe" дошао до зак
ључка да се Сунце, са великим бројем звезда, мора кретати око 
зајеДНИЧ:l<ОГ тежишта, па каже да ће се стварна кретаља звезда 
са ПРИБиднима, која су у ствари последица кретаља нашег Сунца, 
комбинопати И манифестовати 
у посматраним, такозваним, 

сопственим кретаљима некрет

ница. И предсказује да ће ка

сније бити м.огућно ... да се 
одреди прав ац у коме се Сунце 
креће". Што је каСlШје у Хер
шелову мемоару и остварено 

СА. PAN>IF:KOEK, р. 316; R. WOLF, 

р. 732). 

172. Т. Мајер објављује, у својим 
"Astronomical Qbservations та
de at G6ttingen from 1758 to 
1761" (Астрономска посматра
ља извршена у_ Гетингену од 

1758. ДО 176\), чувени свој 
образац, којим омогућује да се 
при одређиваљу рекстасцензија 
води рачуна о инструментским 

одступањима, што се раниЈе ни

је практиковало (Р. BOQUET, р. 
442). 

173. Ламберт објављује своје дело, 

Р. БоIШ<ОВиh 

од свега 24 стране, у коме се налази и његов познати теорем, за који 
Л а г р а 11 ж (Lagrange) налази да је "најлепше и најваЖI-шје 
откриће у теорији о кометама", а који је Олберс искористио, 
.. Insigniores orbitae cometarum proprietates" (Карактеристичне 
особине кометских лутаља), у својој методи за израчунаваље 
лутаље комета. Омогућује - као што је познато - да се покаже 
дз, у једној параболиtffiој путаљи, време за које комета опише 
известан лук зависи само од Teт~':lВe над тим луком и збира оба 
радија-вектора који га одређују (R. WOLF, р. 501). 

174. 18. маја посматра П. В. В а р ж а 11 ш е 11 (Р. W. Wargentin) 
(1717-1783) потпуно Месечево помрачење, које је ту изузетну 
особину показивало да је Месец био ПЈТПУНО невидљив. Исту 
појаву су имали прилику да виде Келлер, 5. јула 1620, и Хевелиус, 
25. априла 1642, иако је небо, оба пута, било потпуно ведро СР. 
BOQUET, р. 441). 

175. Пошто су љегови ХРОНОlf\етри били провереШi за врем.е ~БОДНИХ 
IUl0видби 1761. и 1765. године, и љихова Ta'UlocT доказана, он је • • 

3* 
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добио прво 5000 ФУНТ'" а затиМ и 10000 фунти, под условом да и 
~јасни израду своје м;етоде (л. PANNEKOEK, р. 292). 

176. Последње Лакајево посм.атрање било је Сунчев пролаз кроз мери
дијан 28. фебруара. Умро је 21. марта 1762. (F. BOQUET, р. 435; 
Ј. DELAМBRE, р. 539). 

1762. 

177. џ. Бредли издаје свој угледа достојан звезДани каталог са 3222 
положаја звезда (Ј. DELAМBRE). 

178. Ш а р А Б о с и (Char1es Bossut). (1730-1814) обрађује, у расправи 
која је објављена 1766. и награђена ОД Француске академ.ије, теорију 
о отпору средине у којој се крећу небеска тела, и ПР:1меfiује да би 
се то дејство најлакше м.ОГЛQ констатовати у Месечеву кретању, 

управо лакше него у кретању планета. И Пiжазује да отпор етера 
не меља положај пеРilхела и афела, већ изаЗ~1ва см.аљивање велике 
полуосе и скраfiивање периоде (Т. SEE). 

179. Михаил Васиљевич Ломоносов (1711-1765) први 
даје (а не Хершел) нацрт за телескоп с огледалом, наГНУТЛIl1 према 
оси инструм.ента, Ч:~м.е је повеfiана употребљивост површине огле
дала (VAVILOV, р. 227). 

џ. Бредли М. В. ЛОМОНОСОВ 

180. 13. јула, у Лондону, протестна м.зн;ифестација масе против Бредлиа 
који је био иницијатор Доношења закона усвајања грегоријанског 
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календара у В. Британији, и увођеља за почетак године, место 
25. марта, 1. јануара. 

18Ј. џ. Г Р е ј е '" (G. Graham) (1678-1751), познати часовничар, који 
ПрВИ проналази "мирни запињач" објављује, у Phil. Trans., рас
праву, под насловом "А contrivance to avoid the irregularities in 
а clock motion occasional Ьу the action of Ьеа! and со ld оп а pendulum 
rod" (О изналажењу начина· да се избегну неправилности у ходу 
Чlсовнш<:а изазване дејством топлоте и хладноliе на клатно Ча
СОВlПша), у којој открива свој проналазак, којим постиже да учини 
неосетљнвим; на промене~ топлоте часовника, замењујyliи сочиво 
на клатну судом напуљеним живом (л. РЛNNЕКОЕК, р. 292; R. 
WOLF, р. 595; м. DELAMBRE). 

Ј82. Проповедник Јохан Есајиас Сuлбершлаг (Johann 
Esaias Silberschlag) издаје своју монографију ,.Theorie der аП1 
28. Juli 1762 erschienenen Feuerkugel" (Теорија БОЈШда који се 
појавио 28. јула. 1762). Нашао је да се при засијавању налазила 
19 географских'м;иља над Zeizom, а при распрскавању око 41/2. миље 
изнад села Falkenahe, код Потсдама, и да јој је пречник износио 
503 палца (R. WOLF, р. 700. АИМ.). 

1763. 

183. Из рукописа "Histoire celeste" П. Ш. Лемонијеа (1715-1799), 
који се чува у библиотеци Париске -опсерваторије, сазнаје се ;(а 
је, у раЗ.I\'ШКУ од 1763. до 1769, Лемоније дванаест пута посматрао, 
као неI<:Ретни:цу, планету Урзн. Да је редовно, одмах после посмдтга
ња, редуковао своја посматрања, у посматраној эвезди би препознао 
планету, и Уран· би био ОТКРLlпеп деветнаест година раније (R. 
WOLF, р. 681; Р. BOQUET, р. 438). 

Ј84. Ј о з е Ф л у ј л а г р а н ж (Joseph Louis Lagrange) (Ј736-
-1813) објављује своју нову методу којом третира проблем три 
тела, и примењује_ је на међусобно дејство планета Јупитега и 
Сатурна; и, стварно, налази код обе планете по један секуларан 
Ч'Ј]ан, али сувише мален да би се могао изједначити са посматраним 
(л. PANNEKOEK, р. 301; R. WOLF, р. 507). 

1764. 

185. Р. Ј. Бошковив. прима позив на катедру математике, на ушшерзи
тету у Павији, коју држи напоредо са положајем, управника опсер
ваторије у Брери, ~paj Милана, пуних шест година (ж. МАРКОВИЋ). 

Ј86. ПаРИCI<а академија наука награђује Лагранжеву студију "Recher
ches .s~r lа libration de lа ~ипе" (ИЗуЧ"-3.вања Месеч:еве Л1\брације), 
у КОЈОЈ први- пут примеЊУЈе ПРАНЦИП виртуалних брзина (R. WOI.F, 

р. 50~; F. BOQUET, р. 460). 



38 в. В. МИlIlliовиh 

187. џ. Харисон (1603-1776) постиже са, По треlш пут; IIоправљенИ1 
~совником грешку од свега 54 секунде, после пловидбе од 15' 
дана, и добива награду од 10000 фунти. Али под условом да објав: 
конcrрукцију свог поправљеиог qаСОВIшка, што он и испуњзв 

У свом спасу "Principles of time-keeper" (ПршщюПl хрономеТРЕ 
(R. WOLF, р. 496). 

188 .. П. М. Х е!l (Р. М. Не1l) објављује у ефемеридама бечке опсе! 
ваторије извештај о одређивању географске дужине, помоnу имеl 
сија и ем.ерсија Јуп]терових. сателита. Из' великог броја средњу 
вредности географских дужина Беч-Париз нађена је вреДНОI 
56m 11'З/., за коју је усвојена бина вредност 56 m 10',7 (R. WOL 

р. 610). 

189. Ј. D. Mara1di П (1709-1788) већи део овојих студија тевећ, 
Јуп:перовИ1'4 сателитима; открива износ либрационог кретања к' 
<{ворне НИ1Шје Јупитерова П сателита (М. DELAМBRE, р. 247). 

190. П. Ш. Лемоније (1715-1799) примећује, IIомоћу ГПШАона на хра 
Сен Силпи:с (St Sulpice), у Паризу - што је већ и италијанск 
гномонима било примећено - да се нагиб еI<Липтине смањује: 
'што он дуго није хтео да верује (Ј. DELAМBRВ, р. 179; Р. BOQUl 

р. 437). 

1766. 

191. 6. новембра добива Ж а" А е Р о" Д а А а ... б е р (Јеап 
Rond d'A1embert) (1717-1783) позив од Фридриха Великог, Д! 
прами за председника Берлинске академ,ије. Он међутим тај по: 
не прима, веn предлаже као најcnособнијег да, После Ајлера 
положај заузме, француског м.а'.!'ем.атиЧара· Лагранжа, који тај Пс 
жај прима и постаје председник Берлинске академије наука 
WOLF, р. 506). 

192. Почиње излазити енглески астроном.ски алманах "Nautical Alm: 
and Astronomical Ephemeris" (Наутички алманах и аcrронш 
еф~)\еР:-Iде), ПОД уре:ДЮ-Iштвом.,Краљевског астронома Невила /1 
кинајна (Nevi1 Masky1ine) (1732-1811) (R. WOLF, р. 643). 

-
193. Ж. Л. Лагранж (1736-1813) бива награђен од Фрющуске 

дем.ије наука за свој одличан рад ,.Recherches sur les ineg~ 
des satellites' de Jupiter" (Изуч:авања иејСДIIa1(ОСТИ ЈупитеРI 
сателита) (R. WOLF, р. 506). 

194. Хел тврди за присуство пратиоца крај ШIанете Венере, "dэ.s 
Wahrnehmungen dieses Trabanten b10sse Wahrnehmungen eines 
schen Bildes seien" (да су опажања тог пратиоца само ола) 
оптдЧ'Ке слике), дакле да се може сматрати I{ЗО оIfrичка 1 

(R. WOLF, р. 679). 
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• 187. џ. Харисон (1603-1776) постиже.са, по трећи пут, поправљеннм 
~СОВНИКОМ; грешку од свега 54 секунде, после ЈШонидбе ОД 156 
дана, и добива награду ОД 10000 фунти. Али ПОД условом да објави 
конструкцију СВОГ поправљеног чаСОВIшка, ШТО ОН И испуњава 
у СВОМ спасу "Principles of time-keeper" (Пр~пи хронометра) 
(R. WOLF, р. 496). 

188. п. М. Х е л (Р. М. Неll) објављује у ефемеридама бечке опсер
ваторије извештај о одређивању географске дужине, помоћу имер
сија и ем,ерсија }УПАтеровй.х сателита. Из великог броја средњих 
вредности географских дужина Беч-Париз нађена је вредност 
56ml1~3/4.' за коју је усвојена била вредност 56ml0g ,7 (R. WOLF, 

р. 610). 

189. Ј. D. Maraldi II (1709-1788) већи део својих студија посвећује 
Јупзтеровим. сателитима; открива износ либрационог кретаља КОД 
чворне линије Јупитерова П сателита (М. DELAМBRE, р. 247). 

190. п. ш .. Лемоније (1715-1799) примећује, помоћу гномона на храму 
Сен Силnис (St Sulpice), у Паризу - што је већ и италијанским 
гномонима било примећено - да се нагиб еклиптике смањује, у 
што он дуго није хтео да верује (Ј. DELAМBRE, р. 179; F. ВОQUЕТ-, 
р. 437). 

1766. 

191.6. новембра добива Жан ле Рон· Даламбер (Jean lе 
Rond d' Alembert) (1717-1783) позив од Фридриха Великог, да се 
пр~ми за председника Берлинске акадещије. Он м.еђутим тај позив 
не прима, већ предлаже као најспособнијег да, после Ајлера тај 
положаЈ заузме, фРаЈЩуског м.а,!ем.атичара- Лагранжа, који тај поло
жај прима и постаје председник Берлинсне академије наука (R. 
WOLF, р. 506). 

192. Почиње излазити енглески астроном,сни алманах "Nautical Ahnanac 
and Astronomical Ephemeris" (Наутички алманах и астроиом.сне 
еф~)\еР;lДе), под УР~ДЮiштв,ом._КраљевскОг астронома Невила Мас
килајна (Nevil Maskyline) (1732-1811) (R. WOLF, р. 643). 

-
193. ж. Л. Лагранж (1736-1813) бива награђен од ФраНЦУСI<е ака

демије наука за свој одличан рад "Recherches sur les inegalites 
des satel1ites de Jupiter" (Изуч:авања неједнакости Јупитерових 
сателита) (R. WOLF, р. 506). 

194. Хел тврди за присуство пратиоца крај IlЛанете Бснере, "d3.ss die 
Wahrnehmungen dieses Trabanten blosse Wahrnehmungen eines opti
schen Bi1des seien" (да су опажања тог пратиоца см\о опажања 
оrrrаЧке слике), дакле да се може сматрати као оrrrичка варна 
(R. WOLF, р. 679). 
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195. Ј о х а" Да" иј ел Ти Ц иј у с (Johann Daniel Titius) (1729-
-1796), професор математике у' Wittenberg-y проналази емпирИЈ
cKи закон о даљинам:а IVIаиета (0,4 + 0,3.2n) = d .. Овај закон је 
често, погреШИО,називан Б6де-
овим, иаI<О Је заслуга овог а

стронома у томе само што га 

је објавио, у другом издању 
свог ,. Увода у познавање ЗБе
зданог неба" (R. WOLF, р. 683). 

1767. 

196. у Берлину излаЗА Ламбертов 
мемозр под насловом .,Solution 
generale ct absolue du probleme 
des trois corps, moyennant des 
suites infinies" (Опште и апсо
лутно решење прзблема три 
теЛ1 ПО-'"Оћ у беСЈ<\:шаЧ'Них ре 
Дова) (Ј. Е. MONTUCLA, IV, р. 

77). 

197. ХаРИСОIIова три часовника би
ла су поверена ГрИНИЧI<ој оп
серваторији од 6. маја 1766. до 
марта 1767, ради, упоређења са 
астроном.ским посматрањима. 

Интервал је био подељен у 

Ж. Л. Лагранж 

шест периода и, у том размаку, одступања су била: 13 т20\ 8 rnр, 
10т5', 12ш26', 5m42s и 10т54'. Мескилајн је нашао да такав ход 
чаСОБника није довољно равномеран и окараI<терисао га кзо не 
сасвим ззДовољавајући (Ј. Н. у. MADLER, 1I, р. 306). 

1769. 

198. Le passage de Venus en 1789 (Juin 3) etant рlио favorable а tous 
egards que celui de 1761, Halley trouve рош lа ратlахе des quantites 
qui varient de 8" 1521 а,·9", 2491. La moyenne les entre 14 deter
minations est de 8",569 (Венерин пролаз 1789 (3. јуна) будуlш по
вољнији У сваком погледу од оног из Ј 761, Халеј налази за пара
лаксу колиЧи:не које се креЪ.у ОД 8",1521 до 9", 2491. Средња вред
ност од 14 одређиваља је 8",569 (1. в. Ј. DELAМBRE, р. 475). 

199. 22. новембра посматра А л е l( с а 11 д е р В и л с 11 (Alexander 
Wi1son) (1714-1786), професор астрономије у Глазгову, усред 
CyнqeBa диска скоро округлу пегу, окружену такође једним СНОРО 
кружним, са језгром пеге концентрич:ним, "двориште;(,'. Услед 
Cyнq~Ba обртања и пега је ОСТlвљала утисак да се креће по при
видш,i Сунчевој IVIоч:и. И Вилсн је приметио да пега мења облик: 
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• • 
ШТО се више ближила западном рубу Сунч:ева диска, утолико Је 
~e изгледало језгро пеге и источна половина пеге (PRINGSHElM

-рНУSIК DER SONNE, р. 45; Ј. м. CLBRKE, р. 69). 

Постепени изглед Сунчеве пеге 

1770. 

200. Лаланд налази за Сунчеву паралаксу 8",5 - 8",6; а, уз то, и силу 
којом близина Сунчеве површине привлачи неко тело, да око 29 
пута надмашује при:влачну силу која дејствује на површине Вевере. 
Па пошто је пришао објашњењу тамног продужетка Бенерина 
диска, које се ВИДи, Лаланд наставља: "Више искусних астронома 
је приметило, 1761. и 1769, да се при унутрашњем додиру Вевере 
и СУЈЩЗ, образује изм,еђу њих нека врста продужене везе, која 

"Црна нап" при пролазу Венере испред Сунца 

траје више секунада, која личи на неку протуберанцу, неки из
раштај) један додатак Венерину диску. Кад планета прилази Сун
ч.еву диску) пре него што почне излазити, и пре него што се спрем.а 

да додирне руб Сунца, опажа се као да се нека црна таЩ{а одва)а 
од Венерина руба и спаја са унутарЊ'dм, Сунчевим. рубом., пеколИ1<О 
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секунада пре него што ће се спојити периферија Венере са Сунч:евом 
периферијом". За љега је појава трајала око 4$5; други су је Ценили 
око 30'; а неки нису ништа видели" (1. в. Ј. DELAМBRE, ХУIII, р. 
585). 

201. Ламас је показао да би дејство Л е к с е л о в е (Lexell) комете, 
да јој је маса износила 1/5000 Земљине масе, у тренутку пролаза 
кроз перихел, 1. јула на даљини од Зем.љеод 312.000 миља, изззвало 
I<ОД Земље продужење године за известан ИЗНОС (А. М. CLERKE, 

р. 140). 

202. После с/'.\рти Т. Мајерове; по наређењу британског адм.иралитета, 
прегледао је Бредли љегове нове таблице поремећаја Месечева 
кретања. И, пошто их -је поправио, у љима је остала још грешка 
мања од 1'. Са Мајеровим упутствима, таблице су остале :користан 
приручни:к, који је британски адмиралитет објавио 1770 (А. PANNE

КОЕК, р. 304). 

203. Т. Ма;ер је потврдио ПОС1'.ојање Месечеве секуларне акцелерације. 
Прво јој је одредио износ на 6",9; касније, у Лондонским табли
цама, употребио је вредност, 9"; још касније је Ламас повисио 
на 10". Смаљење које је услед тога морало наступити, морало је 
довести I<OHa"ttНo до сурвзвања Месеца на Земљу. То је дало Па
риској анздемији наука повод да научницима, као наградии проб
лем, постави проблем-питаље, да ли се овај проблем може об
јаснити теоријом гравитације. Ајлер није могао наћи тражено 
тумачење, у свом одговору, и за то је на постављено пи.тање, у 
СВОМ одговору, 1>екао: "Изгледа да се може утврдити, као неоспорно 
очигледно, да секуларна неједнакост у Месечеву кретању не Moњ~e 
бити изазвана силама гравитације" (л. РЛNNЕКОЕК, р. 304). 

204. Л е к с е л (Lexe11) (1740--1784) открива чувену ]<омету, за коју 
израчунава путању и налази јој за периоду 5,6 година. Међутим 
никад више ниј'"е била виђена. Лекселови рачуни, које је, проверио 
Б у Р к х а р ш (Burkhardt), и потврдио, показали су да је комет;!, 
ускоро после појаве, дошла ·1767. на НОВУ путаљу, услед блиског 
пролаза крај Јупитера. После две револуције нашла се Iюмста 
(1779) на истом месту, кад се и ЈУllитер ту нашао (А. PANNEKOEK, 

р. 359). 

205. У предговору својих таблица о кретању Сунца, штампаним (1770) 
у Лондону, Мајер каже, на стр. 51, што му само може ЧИНИТИ 
ч:аст: "Састављајући их (мисли на таблице) имао сам пред очима 
славне Jlакајеве, .ноје је он објавио 1758, и које је био добар да ми 
један примерак пошаљеН (Ј. в. Ј. ,DELAМBRE, ХVIП, р. 439). 

1771. 

206. Л у д в и г Х р и с iii о Ф ш и л е н (Ludwig Christoph Schii1en) 
(1722-1790), виртем.бершки свештеник, први изражава'Ј\(ишљење 
да су пеге на Сунцу удубљења на фотосфери; да се, према To,'\~e, 

• 
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језгро пеге ншази МНОГО ниже у односу ца сјајну rtовршину фото
сфере и површине полусеНI<е исто тако. И заюьучује да облик 

'-цеге мора, према ТШI1.е, бити облик ленка, који би језгро пеге имао 
за ДНО, а полусенка била бочни ЗИД ленка (NEWCOMB-ENGELMANN, 

р. 289). 

Сунчева пега као удубљење површине 

207. Р. Бошковиh штамда у Бечу своје главно дело, ПОД насловом 
"Theoria philosophiae naturalis redacta ad unicum legem viricum 
in natura existentium" (Теорија природне филозофије сведена на 
јединствен закон сила ноје постоје у природи), у номе објављује 
и своју атомсну теорију (ж. МАРКОВИЋ). 

208 ш. Месије (1730--1817) објављује свој "Catalogue des nebuleuses 
е! des атав d'etoiles" (Каталог маглина и звезДаних јата), са 103 
објекта, ОД којих је 61 сам ОТИРИО (Р. BOQUET, р. 461; s. А. DE Р.) 

209. Лаланд налази за нагиб Сунч'ева екватора у односу на еклиптику 
7015'; као лонгитуду чвора 77056'; а за трајање обрта оно осе 251/4 
дана (Р. HOEPER, р. 598). 

210. Л У ј (Louis) XV установљава положај (који дотле није постојао) 
'директора Париске астрономске опсерваторије. Први је био УНУН 
Жана Доминика Касинија, ,СИН Жака Касинија Ссзар Франсоа 
Касиии де Тири (Cesar Fгаш;:оis Cassini de Thury) (зваIlli Касиии 
III) (F. BOQUET, р. 436). 

1772. 

211. Париска академија наука награђује рад Ж. Л. Лагранжа под 
насловом "Essai d 'ипе поиуеllе methode pour resoudre le probleme 
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des trois corps" (Покушај нове методе за решеља проблема три 
тела), у којем. објављује прва партикуларна решеља проблема 
трију тела (DIE STERNE, 1938, р. 227). 

• 
212. Прва тачна реinења, у једном специјалном, случ:ају ·распореда трију 

тела даје Лагранж. Он је успео да потпуно интеграли диференцијал
не једначине под претпоставком, да односи међусобних удаљеља 
између тела остају (приближно) консгантни. Постоји, по Лаtранжу 
пет одређених .,либрационих тачака", у које се враћају тела, после 
сваког пуног оптицаја, задржавајући при томе сталне даљине и 
исте РеЈIaт.ивне брзине, тако да се кретаље сматра као периодично 
и вечно (DIE SТERNE, t. 1938, р. 227). 

213. Ајлер објављује своју "Theoria motuum Lunae nova methodo per
tractata una сшn tabu1is astronomicis ... ", Petropoli (Теорија Месе
Ч:евих кретаља по новој методи обрађених са аСТРОIIОМСКИм. Тdбли
цама), то јест резултате својих двадесетогодишњих студија теорије 

Месеч~ва кретањ'3.. Ово је, у ствари, трећа поправка његоuих 
ранијих (1746. и 1755) радова на тој теми (Ј. Е. MONТUCLA, IV, р. 74). 

214. Жан Шарл Борда (Jean Charles Borda) (1733-1799), ОДЛИЧНИ 
посматрач и механичар, предузим,а, на фрегати .,F10ra", пут за 
рач:ун француске морнарице, како би испитао ходове часовнИIШ, 
и о томе објављује мемоар "Voyage en 1771-1772 ... (1. н. у. MADLER, 

II, р. 531). 

1773. 

215. Ј о х а 11 Е А е р ш Б о д е (Johann Elert Bode) (1747-1824) позват 
је из Хам,бурга и издаје прву свеску ,.Вerliner Jahrbuch", која је 
садржала ефемериде за 1776. Од тога доба издаље није прекидало 
своје излажеље (Ј. в. у. MADLER, Il, р. 419). 

216. До чудновате Чиљенице долази Ламберт, уиоређујуhи своја по
сматраља са онима из 1580-1590, која је објавио Тихо Брахе, 
и долази до супротних резултата, то јест да, бар у доба посматрања, 
Сатурн у своме обиласку око Сунца жури, док Јупитер, напротив, 
заостаје (s. OPPENHEIM, ОШ РRОВLю.i.Е, р. 30). 

217. П ј е р С и .. о 11 Л а й А а с (Pierre Simon Laplace) (1749-1827) 
објављује своју расправу "Recherches sur le principe de 1а gravitation 
universelle et sur 1es inega1ites secu1aires des planetes qui еn de
pendent'( (Изуч:аваља принципа гравитације и секуларних неkдна
кости планета које од љих зависе), и показује да средље кретање 
планета н;ема секуларних неједнакости. Специјално код Земље, 
тиме је изречена непроменљивост трајаља године, то јест времена 
за које она обави кретаље 01(:0 СУЈЩа, и поред поре!\-\ећај1hџ дејстава 
IUIaHeтa (F. BOQUEТ', р. 475; н. ANDOYER, р. 47). , 
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1774. • 

218.'{Iевил Мескилајн (1742-1811) и Чарлс ХаШОl< (Char1es 
Hutton) (1737-1823) предузимају (1749) први покушај за одређи
вање средље густине Земље и добива ју, као прву вредност, 4,48; 
ДОК је 'Њутн, теоријскам. расуђивањем, добио око 5. Мерењим.а 

која предузимају у Шкотској (на броду "Shehallien"), скретањем 
вертикале, ·налазе 4,929, вредност која је :касније ПОПР:lВљена 
(PНIL. TRANS. LXVIII, р. 783; м. CLERKE, р. 324; R. WOLF, р. 633). 

219. Лагра1DК, први УВОДИ, У свој рад о Месечевој секуларној једначини, 
коју је 1774. наградила Париск':l академ.ија наука, иптеграле живе 
силе и површине и долази пом.оliу њях ДО циља (Н. ANDOYER, 

р. 62). 

220. В. Х е р ш е л (W. Herschel) (1738-1822), у 36. гоцини сам кон
струише телескоп ОД 5ljв стопа (1 m 52 ст) жижне даљине (w. 
HERSCHEL). 

Насловна страна прве нњиге 
. "Connaissance des ТетрзН 

, 
I 

221. Лаланд ун ОДИ у "Conna issance 
des Temps" (В. 164) врло јЮ
рясну новину нарочито за по 

морце, редовно објављиваље 
Месечевих даљина од Сунца 

и СЈаЈНИХ звезда да, што слу

жи за одређивање географске 

лонгитуде брода на пучини. 
Ову методу је још Хале; пре
поручивао, а ЛаШlј се љоме слу
жио на путу за Рт Добре Наде 
(М. DELAМBRE, р. 607). 

222. Р. Ј. Боппювиfi бива позван у 
Француску као директор оп
т.ичкv:х радова за потребе мор-. . 
иарице, положаЈ КОЈИ заузима 

до 1782 (F. BOQUEТ, р. 429). 

1775. 

2~3. Данац П. Хоребау (1679-1764), 
Рем.еров ученик, УОЧ1ва и исти
Че да појаве Сунчсвих пега по

казују карактер нериодичности 
(НlММЕLSW.). 

224. А л е " с u М а р u д е Р о ш о 1< 

, (A1exis Marie de Rochon) (1741 
-1873), директор опсерваторије у Бресту, иначе физичар, при
м.ећује да температура у спектру расте од љубичастог краја ка 
црвеном (PRINGSHEIM). 
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225. Т. Мајер објављује у Гетингену драгоцену мапу физичког изгледа 
Месечеве површине, пречни:ка 71/2 палаца (Р. DOIG, р. 137). 

1776. 

226. Ж. Лангранж (1736--1813) доказује да Ламасов (први) теорсм 
о стабилитету Сунчева система (в. 1773. г.), :који је овај ДШWЗ<.lо 
само до другог степена е:ксцентрицитета, важи за све степене 

е:ксцентрицитета (LЛGRЛNGЕ, OEUVRES). 

227. Ј. Е. БОl1е (1747-1826) ПО'.1Иње да објављује "Astronomisches Jahr
buch" (Астрономс:ки годишњак), публикација којом је дуги низ 
година астроном;ски свет снабдеван IшреспондеЈЩијом и расправама 
(R. WOU', р. 460). 

228. А к и л П ј е р Д и о н и д и С е ж у р (Achille Pierre Dionys 
du Sejour) (1734-1794) објављује своје дело "Essai 'щ les cometes 
en general et particulierement sur celles qui peuvent approcher de 
l'orbite de lа terre'\ (Оглед о :ком,етама уопште и напосе о оним 
:КОЈе се могу приближити Земљиној путањи) (Ј. н. v. MADl,ER Il, 
р. 510). 

229. Лагрз.нж је проширио свој ранИЈИ резултат Доказавши (1776), . . 
У општем. случаЈУ, да узаЈамна привлачења планета не могу произ-

1777. 

вести сенуларне прогресивне промене у средњим даљинама од 

Сунца I1 периодам.а револуција; оне подлеже само пеРИОДИЧIIИМ 
ПРО:vl,енама (л. PANNEKOEK, р. 301). 

230. Хершел почиње мотрење промене сјаја променљиве Mira Ceti. 
Про:\,\ене у сјају он право пр:-ши:сује ротацији звезда ОIЮ осе (р, 
DOIG, р. 173). 

231. 17, јуна Месије бележи да је, око подне, приметио како испред 
Сунца, у току неколико минута, пролази огроман број, црних 
.,КУГЛАца" астероида, метеора СЛRЛGО" IV, р. 321). 

232, Беличасте пеге око полова примеfiује В. Хершел у току посматрања 
(I777-1783), које мењзју свој изглед са годишњим добима Марсо
вима. Од тога врем'ена посматрају се положај и и изглед Марсових 
пега оно полова (G. D. ST., Е, ZINNER, р. 518). 

1778. 

233. К Р и с '" и ј а" М а ј е р (Christian Mayer) (1719-1783), про
фесор математике И физике, у Хајделбергу, указује први на перо
ватноllу физичке зависности чланова двојне звезде, док су раније~ 
све до тада, сматране само као два објекта који се иа.т.tазе близу 
један другом. ТаЧlПlја истраживања тог питања предузеће (1781) 
ХеРШеЈI СР. BQQUET, Р .. 465; R. WOLF) • 

• 
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234. Лаграюк објављује у Берлинској академији своl мемоар "Sur 
.,le probleme de lа determination des orbites des cometes" (О проблему 
одређиваља кометских лутаља), у којем одређиваље даљине комете 
на елиптичкој путањи своди на решавање једнач:ине седмог степена 
с jeДHO~ непознатом. А затим и расправу "Sur lе probleme 
de Kepler" (О Кеплерову проблему), у којој ИЗJIюке свој тако 
ПЛОДОНОСНИ реверзиони теорем (LAGRANGE, OEUVRES; R. WOLF, р. 
507). 

1779. 

235. Дионис ди Сежур (Dionis du Sejour) приказује, у Француској . . . . 
ан щемИ}и наука, СВОЈУ расправу, у КОЈОЈ излаже две методе за 

израч:унавање lюм,етсI(ИХ лутаља; Друга ОД ових је метода, у суш

тани, каснија, данас опште позната, Олберсова метода. Сам ди 
Сежуров рад објављен је три године касније, а Олберс је своју 
методу објавио у малом једном спису 1797. г. (COMPUTATION ОР 
ORBITS, р. ?). 

236. Ф. В. Хершел по~ње СИСТel\\атска истраживања м,аглина, 

237. Анализа низа посматраља поларних белих пега Марсових ом.огуhила 
је Хершелу да изведе (1779-1784) нагиб планети!!е осе ротације 
у односу на раван љене лутаље (RUSSELL-DUGAN-SТEWART, ASTRQ

NOMY р. 327). 

238. 17. августа Хершел поЧиње друго посматрање (В. 1775), рефлек
тором испитаним" од 7 стола, са отвором од 6.2 палца, до Зi~езда 
8е привидне вели~не. Главни циљ његова потхвата је састављање 
листе двојних звезда привидно погодних за одређивање Гали
лејеве (релативне) паралаксе (~. DOIG, р. 115). 

239. В. О А б е р с (W. Olbers) (1758-1840) објављује публикацију 
"Abhandlung iiber die leichteste und bequemste Methode die Bahn 
eines Cometen aus einigen Beobachtungen zu berechnen" (Расправа 
о најлакшој и најподеснијој методи за израчунавање лутање комете 
из неколИlШХ посм.атрања),али тек 1797. године (Н. М. CLERKE, р. 
117). 

1780. 

240. Ж. Л. Лагранж (1736-1813) објављује доказ до којега је дошао, 
ослањајуhи се на закон о општој гравитацији, да Месец има облик 
троосног елипсоида, са три неједнаке осе, од којих је највећа увек 
управљена ка средишту Земље. 

241. П. С. Лanлас објављује свој "Memoire sur lа determination des 
orbites des cometes" (Мем.оаР о одређиваљу кометск.их путања), 
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у којем критикује једну Њутнову методу, уосталом погрешну 

(Н. ANDOYER, р. 56). 

242. В. Хершел мери висине 'Месечевих планина; вредности које об
јављује доста су приближне бројевима које данас сматрају тачнима. 
у том раду, први, износи TBpђe~e да наш пратилац Месец нема 
атмосфере (R. WOLF, р. 504). 

243. С а мј у е л В и л иј а м с (Samuel WЩiаms), са Харварда, први 
описује такозване Бејлиеве ,,(ВаНу) бројанице", једна појаDа по
сматрана па Сунцу, при П9Тrryним Сунчевим помрачењима (SKY 

AND TEL., ХIII, N, 8, 1954, р. 260). 

244. На подстицај женевсног астронома Х. Ф о Р а (Н. Faure) уведена 
је први пут, у јавном саобраћају, употреба "средљег" времена 
(1. HARTMANN, DIE ZEIТMESSUNG, р. 120). 

1781. 

245. В. Хершел (1738-' 1822), априла 26, чита, на седници R. S., свој 
рад "Account of а Comet" (Извештај о једно; комети) ,,13. марта 
1781, био је уторак, док сам испитивао једну слабу звезду, у су
седству некретнице Н. Geminorum, опазио сам једну, :која је 
очигледно изгледала већа од осталих; изненађен љеном величином, 
упоредио сам је са Н. Gremino-
rum и са малом звездом на гра
ници између Aurigae и Gemini, 
и ка:ко сам Ј е нашао толико в е

ћу од ових, посумљао сам да то 

мора бити комета" (1. F. MONТU
CLA, IV, р. 21; F. BOQUET, р. 

462). 
19. март. - Привидно :кретање 
комете је сад 2јl /4. на час. Крев.е 
се у смеру знакова, и љена 

раван путаље одступа врло ма

ло од раuни еклиптике. 

25. март. - Привидно кретаље 
комете се убрзава, и њен при
видни пречник изгледа да бива 
већи. 
28. март. - Пречник је сва
како увећан, а из тога закљу

чујeh\О да нам се комета при
ближује. 
6. април. - Комета изгледа 

Ф. В. Хершел 

оштра на ивицама, и неоБИtffiо добро дефинисана, без икакве 
појаве знака репа ... ОВО ако се у будуће буде цостављалri'пита
њс, кад је ова последља манета нађена? Најбољи би одговор 

• 
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био да се каже, "за време владавине Краља Ъорђа IП" ... и 
, нззвавши је именом. "Georgium Sidus"! 
"" Прво право посматраље потиЧе од Мескилајна, 1781-ПI-17; 

за ЉИМ долази Лаландово, IV-16, па Месијеово IV-23, ИТД. 
Тако све ДО 8 .. маја, када је Ж а н Б а ш и с ш Г а с й а р Б 0-

ш а р д е С а р о 1< (Jean Baptiste Gaspard Bochart de Saron) 
(1730-1794. гилотиниран) први приметио да нова планета м.ора 
бити много даља ОД Сунца него што се то, у прво време, претпо
стављало (Мешен (Mechain), Бошкопић, Лексел). Примећује д. 
сз вредношћу 12 а. ј. рачунати положај и се боље слажу са по
сматрзlП:[М (Ј. В, Ј. DELAМBRE, р. 314). 

246. Већ августа Лаплас изражава сумљу да се пронађено небеско тело 
(Уран) креће ПО кружној путањи орло велика полупречника. 

247. Са називом нове Шанете "Georgium Sidus" није нико хтео да 
се сложи. П редлагана су затим имена Нептуи, Хсршел, Астреа, 
Цибел ... док се нису сложили на предлогу Бодеа, дз се IDIзнета 
назове Уран (Ур.иус) (R. WOLF, р. 681). 

248. Жан Батист Гаспар Бошар де Сарон (173(}-1794) први долази до 
закључка да се објект мора налазити далеко. Једно Т. Мајерово 
посматрање из 1756. ом.огуЋује да се израч:унају нагиб и лонгитуда 
узлазног ч:вора (Н. ANDOYER, "LAPLACE", р. 60). 

249. Хершел почиње треfiи свој ПОПис, употребљујуhи овога пута 
јачи, више увеличавајуlш дурбин (,~ecтo 227, оиога пута 460), 
и брижљиво је осматрана код сваке звезде њена боја, да ЛИ је 
једноставна, или двострука (то јест .двојна), да ли је маглина 
(Р. DO!G, р. 117). 

250. Хершел одређује и добива за периоду обртања планете Марс 
24Ь38 т21 Н67. За нагиб eKBaTopll планете према равни њене лутање 
28042'. Уједно открива присуство поларних капа, као и њихове 
повремене (сезонске) промене. (Р. DOIG, р. 126; Ј. Е. MONTUCLA, 

IV, р. 17). . 

1782. 

251. "Новембра 12, око 8 и 9 увече, приметио сам је први пут" - пише 
ЏОl< Гудрике (John Goodricke) (1764-1786) - "када је 
била 4те привидне величине, и одредио сам јој периоду на 2Ј20Ь 

40т". Утврдио је да зздржава ЧитавиХ 591/2 часова своју највећУ 
привидну величину (2), затим, у току 41/2 часа, спусти се на 4. 
величину, да се, за исто време, ПОШIе на своју константну привидну 
величину .. Открио је, дакле, променљивост Алгола (~ Persei), 
чију је променљивост приметио, Читава столеће раније Ђ о 6 а н и 
М о 1< Ш а 1< а р u (Giovanni Montanari) (1632-1687). Гудрике је 
промену код ове звезде објаснио периодичним ззмрачењем од 
стране једног тамног пратиоца, који се у поменутом периоду обрне 
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око Алгола (Е. ZINNER, р. 346; А. РЛNNЕКОЕК, р. 319; R. WOI.F, 
р. 418). 

252. Хершел објављује свој први каталог двојних звезда (око 800), 
од којих је 500 мање од 32"· одвојено од своје главне звезде (Р. 
BOQUET, р. 464). 

Отнриће појаве променљиве звезде 

253. Користеhи се вредностима сопствених кретања 40 звезда, што су 
их одредили, делом. Мескилајн, делом други астропоми, Хершел 
је покушао да одреди кретање Сунчева система (ДОК су Лиmас, 
Гаус и Бесел сматрали те податке за недовољне). И налази, прни 
пут «=245033' 0= -:-40022'; а за поправљену вредност налази 

a~2700 и 3~ +350, о чему је и студију објавио (1805. г.) (1. В. 
У. MADLER, IV, р. 14). 

254. ЛаlVlас објављује своју "Theorie des attractions des spheroides et 
de lа figure des planetes" (Теорија привлачења сфероида и о облику 
планета), где се први пут јавља чувена "Лапласова једначина" 
(Н. ANDOYER, р. 85). 

255. Јаиуара 10. саопштава Хершел у R. S. свој каталог од 269 парова 
двојних, од којих је 24 пара прве класе, које само најмоfiнији ИН-. . . . 
струменти могу да раЗДВОЈе; до шесте класе, ДВОЈНИХ КОЈе раздваЈаЈУ 

1-2 минута (л. C.LERКE, р. 21; R. DOIG, р. 121). 

1783. 

256. ИЗ Хершелових бележака се сазнаје да је у току ове године трагао 
за Марсовим сателитима, па како их није нашао, убедио је'И.. остале 
астрономе, шта више тај закључак је унесен и у ондашње уџбеНИI<е: 
да "М4РС нема месеца". 

4 ХРОIIОЛot"ија 
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257. 

258. 

259. 

260. 

В. В. Мишковиh 

, 
Џесе РМ\3ден (1735-1800) побољшава окулар дурбинu на тај начин 
~TO уноси два планконвексна I<payн СО1.(ИВЗ, које поставља тако да 
им, њихове конвексне стране буду једна другој окренуте (DANJON, 
р. ? ). 

Жан Доминик Касиии де Тири показује да промене температуре 
(термометарско стаље) у подруму Париске опсерваторије једва 
прелазе 'границу 0,02 С степена; непромељено је стаље + 11082 
(RAPPORT лNNUЕL DE L'OBS. р. ?). 

Хершел израч:унава. први Апекс Сунч:ева кретаља, на основу свега 
тринаест у оно време познатих сопствених кретаља (В, S, А. F., 

. р. 194). 

Хершел предузима четврти hреглед неба, користећИ се у ту сврху 
МНОГО моiшијим инструментима (отвора 18.7 палаца, а жижне 
Даљине 20 стопа). У овај преглед уводи појам и своју познату 
методу бројаља звезда, или "star gauges" СР. DOIG, р. 118). 

П. С. Лanлас 

261. Лаплас доказује у спој ОnШТОСТИ, 
основни теорем, који би требало 

и његово име да носи, КОЈИ се од

носи на привлач:ењс дваЈУ хомо

фокалних елипсоида исте спољне 
тачке, које би (ПРИIзлачење) било 
просто сраз)\ерно са привлачним 

масама. Овај је 'георем прво на
шао Меклорен, за један специ
јалан случај. ЛaIшас га је, међу-. . 
тим., први решио У наЈОIПllТИЈем. 

случају И приказао У Академији 
24. маја (1783) (Н. ANDOYER, "LA

PLACE", р. 84). 

262. п ј е р П Р е в о (Pierre Prevost) 
(1751-1839) изводи приближан 
резуmат о правцу кретања Сунч:е
ва система, који Хершел подноси 

, Берлинској академији 3. јула и 
септембра \1 (за апекс ~ ~ 17'22ш и 8 ~ + 26"27') (Р. DOIG, р. 121). 

263. Хершел тврди да је, посматрајyfiи Месец, видео КaIЮ су се на ље
говој површини образовала два брда; а 4. тврди да је уочио светлу 
Ta'lJ<y крај пеге (вероватио кратер) Аристарха (М. MONТUCLA, IV, 
р. 10). 

264. Хершел долази до закључка да се звезде морају кроз простор крета
ти, те, према том.е, Сунч:ево кретаље мора се манифестовати у 
привндном кретаљу у обрнутом смеру (Р. PANNEKOEK, р. 315). 
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265. Каснии, као н Халеј, налази да ће из сопствеЈШХ кретања звезда 
одредити износ и правац Сунчева кретаља; а Tatn<y којој се Сунце 
креће назива "алекс (арех)". 

266. Хершел објављује три студије, у Phi1. Trans. of the R. S., 1783 
(1805. и 1806). У првој испитује кретаље звезда; Sirius, Castor, 
Procyon, PoHux, Regulus и Ar~us, 'Који им;ају све м.аље ос, дОК 
Altait има све веће. Хершел израђује дијаrpам (SKY AND тEL. 
1950,' N, 2). ПоК Wo1f-y је ~~ 17'22т и g~ +26"27'; р. 7з3). 

267. Излази главно дело А /1 е-к с а н д Р Г и П ен z р е - о в о (Аlе
xandre Guy Pingre) (1711-1796), "Cometographia", in 4", у две 
књиге, подељено у четири дела (Е. DOUBLET, р. 456). 

1784. 

268. у свом делу "Оп the construction of Heavens" (О саставу неба) 
Хершел поставља теорију да све видљиве звезде, заједно са Млеч
ним Путем образују једЦу--сли.чНу СО1:{Иву гом.илу, И којој, нешто 
по страни, заузима свој положај Сунце (Р. 1ЮQUЕТ, р. 46~). 

269. ЛаIDIас открива везу између лонгитуда Јymt:терових сателита, као 
и велику неједнакост између планета Јупитера и Сатурна (Н. 
ANDOYER, р. 60). 

270. У llJ1aHeTHOM систему сви главЈШ чланови обрћу се у близини једне 
основне равlШ, која је уједно и раван највећих површинај оваква 
раван постоји за сваки систем тела, која се слободно обрhу под 
дејством узајамне привлачне силе, непоремећена од било каквих 
спољних утицаја. Ту је раван пронашао Лаплас, и назвао је "не
променљивом равшr" система, јер је никакво узајамно дејство тела 
ноја се привлаче не може пореметити (Т. Ј. Ј. SEE, р. 61). 

271. Хершел објављује о Марсовим поларним капама положај осе 
IШанете и спљоштеност, за коју налази да износи 1/80. Што се 
тиче промена изгледа и облика" Хершел утврђује да оне зависе 
од годишљих доба. Овоме додаје да Марс м,ора имати атмосферу; 
једном речју, сматра да ЮIиматске прилике морају бити сличне 
овима на Земљи. (R. WOLF, р. 679). 

272. У свом делу "Оп the Constitution of the Heavens" (в. 268) каже, 
између осталог, да је нашао, послуживши се јачим телеснопом, 
да је један део Via Lactea потпуно разложио у изглед м.ноштпа 
м;алих звезда (А. PANNEKOEK, р. 317). 

1785. 

273. Хершел усавршава свој џиновCЮI телесноп, са огледалом, постав
љајyliи главно огледало под извеCЮlМ малим нагибом" пре~ упад
ном снопу. Инструмент је конструисан од Ф ~ 12.2т н отвора '1.22 m 
(У. Р. ~ONТUCLA HI, р. 585). 

'" 
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274. Н. Мескилајн схвата први пут дз, при бележењу времена пролаза 
"звезда, подаци двају посм.атрач:а редовно се разликују, за једну 
скоро константну велич:ину секунде (R. WOLF, р. 611). 

~apCOBe поларне капе 

275. П. С. Лаплас, у глави 1, VПI св. његове "Mccanique celeste", 
уводи једну нову функцију, коју смо назвали "ЊУТilОВИМ потенци
јалом", а који дефинише као "збир свих м.олекула (I<оји привлаче) 
подељен ЊИХОВИМ Дзљинама ОД тач:ке коју пр:квлач:с" (Н. ANDOYER). 

276. La decouverte de lа variabilite de 3 Cephei, dans ипе periode que 
Goodricke а estim~e а 98'37 т5Ј date du 19 octobre (1784)' (LUISET, 

MONOGRAPHlE, р. 9). 

277. У свом, последљем мемоару "Opera pertinentia ad opticam et astro
nomiam" (Дела која се тичу оптике и аСТРОНШ'l1.нје), Бошковић 
долази до Симсоновз обрасца за рефрзкцију, зли сасвим другим 
путем (F. BOQUET, р. 430). 

278. ЛаlUlасу полази за руком да одгонетне зarонетну (В. 1773: Ламберт 
-Брахе) доказавши да код двеју највећих nлaнета постоји при
ближан коменсурабилитет у временима обиласка OI<О Сунца: 11,862 
и 29,456 година (1l,862: 29,456 (~) 2:5), 11 да је у томе разлог, што 
]упитер може и 20' да испредљачи, а може за ИСТО толико да 
успори, у свом елЙ.IIТИЧКОМ кретаљу око Сунца. А Сатурн може, 
услед истог' поремеЋзја, да 47' испредњачи, а може исто толико и 
да заостане (Н. ЛNDОУЕR, "LЛРLЛСЕ", р. 62). 

7 Откриhе променљивости 8 Cephei у времену КОЈе Је Гудрике оценио на 
5а 8h з,т 5, на дан 19. ОI<.тобра (1184). 
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279. Хр. Мајер (1719-1783), без успеха, износи идеју да извесне двојне 
морају БИ1'И не само оrrrички, него и физички системи, јер је Хершел 
већ неопозиво био доказао да постоје групе двојних, код којих 
су звезде везане међусобно законом атракције. До тог сазнаља је 
дошао посматрајући двојне системе да би одредио паралаксу. И 
тако је створена нова грана астроном.ије (F. BOQUET, р. 464). 

280. Тициус-Бодеов низ, с једне стране, и откриfiе IUIaHeтe Урана, 
с друге стране, побуђују Ф Р а " с о а К с а в ј е Ц а х а (Fran
cois Xavier Zach) (1754--1832) да покуша да одреди путањске 

елементе тела које још ниfе било откривено, чије је место у по
менутом низу било празно (R. WOLF, р. 683). 

1786. 

281. Дионис ди Сежур (1734--1794) објављује "Traite analytique de 
mouvements apparents des corps cetestes" (Аналитичка расправа о 
привидним кретањима неб~ских тела) (1 део, Н део: 1789), у коме 
излаже пршщип своје методе (споменуте већ 1779, под 230) (Ј. 
в. 1. DELAMBRE, XVH1, р. 710). 

282. В. Хершел објављује свој каталог маглина, за I{ојим, годину дана 
доцније, )1.0лази други. До 1802. открива 2303 маглине и 197 звез
даних јата (А. М. CLERKE, р. 28). 

283. 10. маја Лаплас упознаје Академију да у Јупитерову кретању по
стоји неједнакост од 46'49", чија је периода око. 870 година,а 
зависи од члана (5 х крет. Сатурна-2Хкрет. Јупитера) (1. L. Е. 
MONТUCLA 1V, р. 121). 

284. 3. маја је требало да Меркур прође испред Сунца. Л.лам је по 
свом обичају 06;аВ110, у .. Journal de Paris", цео ток појава на секун
ду, нарочито завршетак појаве, пошто је поЧетак падао док је 

још 6ила ноћ.. Међутим завршетак појаве је био погрешан за 
40 минута; грешка на коју свет није ни рачунао, ни био навикну,.. 
(1. в. 1. DELAМBRE, р. 564). 

285. До ове године (1786) било је п()знато дванаест променљивих звезда 
(Е. ZlNNER, р. 543). 

1787. 

286. 11. јануара открива Хершел два Уранова сателита, који ћ.е добити 
имена TITANIA и OBERON; касније је веровао да их је још qетири 

видео, но сам је признао да су врло тешко видљиви (А. М. 'CLEH.KE 

р. 114; Ј. Е. MONТUCLA, IV, р. 22). Нешто касније успева В и
л u ј а А' Л а с е л (William Lasell) да открије још два, унутраш
ља, сателита, АЯIБLА и UMBRlELA. А. С а ј м о н Њ у к е м..... (Simon 
Nemcomb), који је проучио Ураново кретаље, доказао је да'средња 
раван .четири сатеЛита има према 3емљину екватору нагиб од 
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• 7508'.4, а према еклиптиlЏl нагиб од 97051', тако да се сателити 
" ретроградно крећу у односу на ову раван, као што је то и Хершел 
'- изгледа - веровао (R. WOLF, р. 683) .. 

287. 19. НОВel\\бра Лanлас објашњава 
акцелерацију Месечева сред-

• • 
љег кретаља, и даЈе теорИЈУ 

Сатурнова прстена (Н. ANDOYER. 

:Е. р. 89). 

288. Пошто је провео двадесет го
дина у Берлину, као директор 
Берлинске академије м,атем.ати
чких наука, М u р а б о (Mi
rabeau) успева да ПРИВОЈШ Ла
гранжа који, са пристанком 
пруског краља, враћа се у Па
риз и у својству "Pensionnaire 
veteran" (стари УМИРОВЉeюIК) 
Академдје наука заузима стан у 
Лувру (Р. BOQUET, р. 460). 

289. Ф. Г. фон Ц.х (1754-1804) 
С. Њунем поЧиље сам трагање за телом 

које у Тициус-Бодеову низу 
недоста је,. али убрзо увиђа да 

Је то узалудан посао за једног посм.атрач:а (R. WOLF, р. 684). 

290. Јохан Хијеронимус Шрешер (Johann Hieronymus 
Schroter) (1745-1816) примеhује од упадљивих формација на 
Месеч:евој ПОВРШИНИ "пукотине" ДО 1801. набројао их је једанаест 
(А. М. CLERКE, р. 386). , 

291. Лanпас саопштава Академ.ији, да је нашао да секуларна пром,ена 
ексцентричности Земљине путаље производи у Месечеву средљем 
кретању секуларну еквацију, коју астроном.и одређују. "Осим тога 
сам нашао да исти узрок прЬизводи, У кретањим.а чвора и перигеја 
Месечеве путање, такође секуларне једнаtffiне" (к. ANDOYER, "La
PLACE", р. 63). 

292. У издаљу за 1788, свеска Нistoire de l'Academie des Sciences, 
излази "Memoire sur lе choix d'une иnite de mesure" (Мем.оар о 
избору јединице за мереље), који је израдила Метарска ком.исија 
(R. WOLF, р. 622). 

1788. 

293. Шретер одређује кратку периоду ротације планете Бенере. Он 
налази 23 1/2 часа (Р. DO!G, р. 171). 
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1789. 

294. Хершел бележи: ,,28. августа, кад сам усм;ерио СЕој телескоп 
(од 39 стопа жижне даљине) према небу, открио сам шеСТR Сатурноп 
сатепит - MIМAS" (TRANS. PНIL. 1795) ... Под 17. сеmембром 
уноси: .,приметио сам седми 

сателит - ЕNСЕLАDUSЛ - за вре

ме док се налазио у својој нај
већој западној елонгацији (Ј. Е. 
MONTUCLA, III, р. 506). 

295. Септембра још нико није ни 
сумљао, кад је Хершел нашао 
за Сатурнов екваторски преч

lШк 22",8, док је за поларни 
нашао свега 20" ,6. (DIE STERNE). 

296. 28. августа Хершел довршава 
свој џиновски ,телескоп, -од 39 
стопа и четири палца жижне 

даљине, и 4 стопе 1 О палаца 
отвора, којим је и открио ше
сти и седми Сатурнов сателит. 

Ово је био први рефлектор .. . 
КОЈИ Је сам,о Једно огледало имао 

(А. М. CLERKE, р. 144). 

297. За ОIIсерваторију у Палерму 

"'--- 1 

Хершелов дур6ин жижне даљине 
12.2 м 

! 

13 у 3 е й е П ј а Ц и (Giuseppe Piazzi) (1746-1826) долази у 
посед меридијанског круга, који је Рамзден конструисао (R. WOLF, 

р. 514; е. BOQUET, р. 470). 

298. Тешком муком успева Пјаци да џ. Рамздена (1730-1800) приволи 
да се прими да конструише вертикални круг, од пет стоПа жижпе 

даљине, и снабде Дељеним круговима, који се може сматрати као 
први модерно конcrруисани астрономсЮi инструмент за мерење 

(Р. BOQUET, р. 468; А. м. CLERКE, р. 160). 

1790. 

299. Хершел прим.ећује да "protuberance" на Сатурнову прстену мењају 
место и ЗaIOЬуЧује (око 1794. коначно) да Сатурнов прстен ротира. 
- Уједно одређује да Сатурнов сатСЈЩТ, удаљен од планете 28", 
обиђе око ље за 23ћ, а други, на даљини од 37", обиђе за 33 Ь (Ј. 
Е. MONТUCLA, IV, р. 19). 

300. Париска академија наука одбија да својим ПОТПисом озвани'ПI 
протокол о паду метеорита, у провинцији r а с 1(. о Њ (Gas
cogne) , уз мотивацију да не би "по јачало узалуди~ праэно
верје у једно већ просвећ.еио време"! (А. PANNEKOEK, р. 367). • • 
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1791. • 

ЗОЈ.V 1. маја Пјаци поЧ'Цње посм,атрања звезда за свој каталог, ослањају
fiи се на Маскилајнов каталог ОСНОВНИХ звезда. Опсерваторију 
са које је почео посматраља инстаШlсао је на Једном торњу кра

љевске палате у Палерму (R. WOLF, р. 514). 

ЗО2. Комисија за Метарски систем, коју су сачињавали: Барда, Лагранж, 
Лаш,"с, М о "ж (Monge) и К о" д о Р с е де (Condorcet de), 
ПОДНОСИ 19. марта, свој извештај Акздем.ији наука (В. s. А. Р, 
1949, р. 149; HOEFER, р. 503). И npедлаже "да се за јединицу 
дужине усвоји 10~1 део четвртине Земљина меридијана, а да се 
теЖина свих тела упореди са ДеСТИЈШсаном ВОДОМ, усвајајући де
ЦИМални систем као везу сваке мере, сваке врсте, нако мање та

ко и веће мере (ЛRАGО, IV, р. 74). на основу овог извештаја, 
Акад""lија закључује (ПI-19) да npедложн децимаЛI!И систем -
за дужину десеТМДЛИQНИТИ део четвртине Земљина меридијана . . . 
да препоручи као Јединицу, а као Јединицу за тежину Јединицу 

запремине деСТИЈШсане воде (ЛNN. ВU~ЛU DU LONG., 1900; R. 

WOLF, р. 622). 

Giuseppe Piazzi (1746-1826) 

303. Селенографија у НОВОМ смислу 
бележи свој почетак са поја
вом Шретерових "Selenographi
sche Fragmente", објављених, 
прво, у Lilienthal-y, 1791, за
тим у Гетингену, 1802, у две 
свеске in 4" (R. WOLF, р. 667). 

1792. 

304. Мешен и Ж. Д е А а ... б Р (Ј. 
Delambre) почиљу мерење ду
жине лука меридијана 1792 (а 
завршавају 1799), између па
ралела Денкер:ка и Барцелоне, 

у циљу утврђиваља npиродне 
Јединице за мерење дужина 

(F. BOQUET, р. 473). 

305. Прва звезда за коју је уврђено 
да им;а осетно сопствено кре-

таље била је 61 Cygni. Нашао 
ју је Пјаци, И утврдио да има толико велико сопствено кретање, 
да би за мање од четири столена прешло простор од Месечева 
пречника. 

306. Bpeнte које светлосни зрак треба да пређе даљину, Iюја одговара 
средњој вредности полynpечника Земљине годишње путање, назва
но је "једначина времена", а Ј. Деламбр јој је одредио износ на 
493 секунде. (л. М. CLERКE, р. 292). 
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307. Још је Пјаци установио да двојна звезда у сазвежђу Лабуда (Cygni) 
има необично велико сопствено кретање (5",2 годишње), и то 
схватио нао доказ да љена удаљеност од Земље мора бити не 
велика (л. М. CLERKE, р. 46). 

З08. Са инструментом који је Рамзден испоручио опсерваторији у Па
лерму, П ј аци је у току три године извршио посматрања 6748 ненрет
ница, које је, касније, повећао на 7646, знатно 'тачније него дотле 
(л. PANNEKOE.K, р. 296). 

1793. 

З09. Херщел изражава мишљење да су сјајне пруге Јупи:теровеатмо
сфере делови пуни'облака, док су тамни делови ведрине атмосфере, 

које би допуштале Сунчевим зрацима да сиђу до чврсте површине 
rmанете, ноја много слабије одбија светлосне зраl{е (ИОЕFЕR, р. 
564). 

310. Док је Д. Касцни узалуд- покушавао да одреди трајање ротације 
планете Сатурна, Хершел успева да као средњу вредност трајања 
добије 10ћ29 ш • Уједно налази за вредност rmанетине спљоштености 
1/10, што је каснијИJl\ одређивањима потврђено (R. WOLF, р. 675). 

31I. Наредбом од 1793. био је у Француској уведен нов календар, 
чија је година 1. почињала 22. септем.бра (јесења равнодневица) 
1792, а састојала се из дванаест месеци, од по 30 дана (Vendemiaire, 
Brumaire, Frimaire, Nivбsе, Рluviбsе, Vеntбsе, Germinal, Florial, 
Plairial, Messiodor, Thermidor, Fructidor) и допунских дана, који 
се додају иза последњег месеца, по 5 или 6, према томе да ли he 
републиканска година им.ати 365 или 366 дана. 

1794. 

Месеци се састоје од три декаде, од по 10 дана; даЮ1 се 
зову ПО броју који им припада (primidi, doudi, ... nonidi, decadi). 
Био је у употреби до 1. јануара 1806, па је унинут (Е. ZINNER, р. 
418; R. WOLF, р. 335). 

312. Посм,атрајући једну пегу на Сатурновој површини Хершел успева 
да за трајаље планетине ротације нађе 10ћ 16т (Zach налази 10ы 1m m 

0'44) (л. М. CLERКE, р. 366). 

313. Насупрот упорном тврђењу француске АкадеJl\ије наука да је 
м.етеорско камење земаљског. порекла, показује Е р н с ш Ф л о
р е н с Ф Р и д р и х Х А а д н и (Emst Florens Fridrich Ch1adni) 
(1756-1827), физичар, у свом класИЧНом спису "Uber d.en Ursprung 
der von PaBas (1772 in Sibirien) gefundenen und iihnlichen andcren 
Eisenmassen" (О пореклу гвоздене и слиЧних маса које је нашао 
Палас (1772. у Сибирији), космич:ко порекло метеорита С;. WOI.F, 

р. 6981 
• 
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314. Посматрањем неких тatlaкa на ПОВРШИЮl Сатурнов'з прстена, Хер
'\. тел утврђује за трајаље обрта прстена, око осе која пролази кроз 
'Средиште планете, износ ОД 10hЗ2m l5'.4, потврђујyliи вредност 
од 10ћ33 т36', до које је ЛаlDlас дошао теоријски (Р. BOQUET, р. 
462). 

1795. 

315. 25. јуна (7. mesid~r године ПI) конвеlЩијОJII је установљен Вuгеаu 
des Longitudes (на предлог Лаканалов (Lakanal) и према извештају 
представника народа Грегоара (Gregoire), а састојао се из тринаест 
правих чланова, и ТО: три из Академије. наука, пет астронома, 
једног уметника, три члана специјалних ?Iужби, једног ПОМОћИОГ 
члана и двадесет четири ДOIШСНИКЗ, од КОЈИХ дванаест из иностран

ства. Од 1797. Је Bureau des L. издаје Annuaire, а такођеиСоппаis
sance de Тетрв (В. 164), као приручНик астронома и морнара, 
по три године унапред (ЛNNUАlRE DU BUREAU DES L. ZA 1932). 

316. 8. и 10. маја, из Париза, са опсерваторије Војне Академије, коју 
је Лаланд организовао, љегов синовац, М и ш е л д е Л а л а н д 
(Michel de Lalande), вршио је посматраља. Назначених веч:ери је 

, угледао звезду 8 е велич:ине, која се померала у размаку посматра
ња; но два забележена положаја нису се слагала. У бележницу 

је уведен само други положај, и означ:ен као сумњив. Да је, ме
ђутим, уложио сам;о мало труда, да провери оба положаја, планета 
Иетуп је могла веn том приликом; бити пронађена. Јер то је била 
та ШIанета коју је Лаландов сиповац тих вечери посматрао (Ј. 
н. '. MJ\DLER, П, р. 275). 

317. Н. Мескилајн пети директор Гриничке опсерваторије, отцушта 
свог асистента Д е в и д а ,К и н е б р у 1< а (David Kinnebrook), 
јер је констатовао да постоји щоро стална разлика, од 0',8, изм;еђу 
ч:асовнич:ких података што их љих двојица добнвају (у ствари још 
није била позната лична једнач:ина) (Р. BOQUET, р. 456). 

318. К. Ф. Гаус (Кarl Friedrich Gauss) (1777-1855), још као сту
дент, проналази "Методу најмаљих квадрата", и не објављује је 
одмах, али је спомиље у писму које упуnује К. х. Ш у.м а х е
ру (Сћт. Н. Schumacher). Објављује је много доцније (1821) у 
раду "Theoria combinationis оbsеrvаtiопшn erroribus minimis оЬ
поыае" (Теорија комбинованих посматраља ПОДЛОЖШIХ најмаљим 
греШКЗJ\Iа) (R. WOLP, р. 560). 

319. Астроном Натаииел Пигот (Nathaniel Pigott) проналази промен
љиву (звезду), на махове видљиву и слободним оком, R. Coronae 
Borealis (до- данас, овог типа врло мало Познатих у нашој Галак
сији). Окарактерисан је овај тип: постојани:м мансим.ум;ом., нра:ћег 
или дужег трајаља, иза кога следује изненадан и дубок пад, са 
неправиЛ1ПiМ променама без периодич:ности, или неке правилности 
(В. s. А. F., У. 60, 1946; ПI-IV). 
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320. Флемстид открива да некретница с( Иеrсulis показује мале флук
туације у сјају (А. PANNEKOEK, р. 320). 

321. Лаланд преузима д>оректорCI<И положај Опсерваторије У Паризу 
и остаје на том положају шест година (F. BOQUET, р. 453). 

1.796. 

322. За време конгреса астронома, 
у Готи (Gotha), Лаланд пред
лаже да се предузме трагање - . 
за манетом, КОЈа недостаЈе у 

Тициус-Бодеову низу. Шта 
више предлаже да се претра

живање зодијачког појаса ра
спореди на више астронома. 

Али тај посао није предузет 
кад је требало (F. BOQUE'I', р. 
470). . 

323. Лаплас одређује чисто астро
номским путем Земљин облик. 
Исте године објављује своју 
теорију о постанку Сунчева 
система, у делу "Exposition 
du Systeme du Monde" (Приказ 
система света), језиком и сти
лом прдступачним ширем~ кру
гу читалаца (л. М. CLERKE, р. 
33; Р. BOQUET, р. 496). 

Н. Месюшајн 

324. Осюша се чаСОIlliС који ће иэаћи у 28' свезака, почињући да излази 
1800. Наслов му је Цах дао "Monatliche Correspondanz zur Ве
fбrdеruпg der Erd- und Himmelskunde" (МесеЧIШ кореспонденција 
за упапређење науке о Земљи и небу) (Р. BOQUET, р. 477; Ј. н. 
у. MADLER, Il, р. 31). 

325. Лanлас тврди да од тела Земљине густине, а пречника 250-nyта 
већа од Сунчева, услед привлачне снаге овога, не бисмо IШI{З1ШУ 
светлост прим,зли., то јест било би за нас невидљиво (Е. ZINNER, 

р. 502). 

1797. 
326. Фон Цах објављује, без ауторова знаља, историјски увод у Олбер

сову расправу "Abhand1ung iiber die 1eichteste und bequemste 
Methode die Вahn eines Cometen aus einigen Beobachtungen zu 
berechnen" (в. 239); Weimar 1797, in 80 (R. WOLF, р. 548). 

327. 4. фебруара, у Quito (Еквадор), нешто пре великог земљотреса, 
којидоживљује Риобамба, А. ф. Х у .. б о А Ш (А. У. Plumboldt) 
посм~тра метеорски. пљусак (DIE SТERNE, 1937, р. 228). 
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• 1798. 

328. Х.енрu Кевендuш (Henry Cavendish) (1731--1810), ПОl\\оћу 
осцилација хоризонталног клата, одређује густину 3еЈ\1Ље и добива 

(помоћу К у л о н о в е (Сои10mЬ) "Drehwage" добива 5,18) 5,48 
што, У средњу руку, са ранијим одређивањима, потврђује Њутнову 
nредНОСТ-, (л. М. CLERKE, р. 324; G. PERRIER, р. 57; R .. WOLF, р. 

634). 

329. По Фабрициусу би _приоритет методе за одређивање кометских 
орбита (У. А, N, N~ 2526) припадао Дионис Дисежуру l{оји је објавио 
у "Traite -analytique des mouvements apparens des corps celestes, 
(В. 281) 1786 (F. BOQUET, р. 480). , 

330. Хершел посматра два унутрашља Сатурнова сателита, који носе 
бројеве 1 и 2, а који су названи MIМAS и ENCELADUS (R. WOLF, р. 677). 

331. У августу се држи скуп астронома, у Себергу (Seeberg) на позив 
Цахов. Ово је први ове врсте "зстрономски конгрес", иоји ДОВОДИ 
у контакт најпознатије астрономе тадањег света. На програму су 
предавања, приказивања нових инструмената и радова, као и 

дискусије. Конгрес траје десет дана. 

332. Х ај HP и х В и л х елм Б р а н д е с (Heinrich Wilhelm Brandes) 
(1777--1834) и Јохан Фридрих Бенценберг (Johann 
Friedrich Benzenberg) (1777--1846), студенти у ГеТИllгену, једно
времено посматрају известан број метеора, са разних положаја, 
и, на основи даљине посматрцлишта, израчунаваЈУ висине метеора 

и брзине којима се крећу, за које добивају ПЛЗllетс}{е брзине (Р. 
DO!G, р. 145). 

333. Хершел примећује да у спектрима разнобо"јних звезда подела ин
тензитета није свугде иста. Ово је констатовао држеlш призму 
пред окуларом дурбина. Али није приметио апсорнционе линије 
у тако посматраним спектрима (NЕWСОМБ-ЕNGЕLМАNN, р. 545). 

334. 6. децембра Х. В. Брандес посматра необично велю{ број појава 
метеора. СЛИ'!не појаве је и касније (1830, 1838, 1847) посматрао 
и као радијант појава налазио сјајну некретницу у Andromedae. 
А то је био правац у којем је ---". како изгледа -- лежала путања 
Бијелине комете (л. PANNEKOEK, р. 421; А. м. CLERКE, р. 405). 

1799. 

335. П. С. ЛаwIЗС .. У'СВОМ; делу Mecanique celeste (небеСI<а м;еханика), 
оснива хидростатику, одређује м.еђусобне порем.ећаје IШзнетз; анз-

• 
литички докаЗУЈе непроменљивост средњих даљина IUIзнета од 

Суица. Лагранж ово потврђује и утврђује стабилност cywreBa 
система (Н. ANDOYER). 
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336. Док Хершел у Енглеској, ради на својим огледалима П ј е р 
Л У ј Г и" а н (Pierre Louis Guinand) (1718-1824) постиже, после 
неколико година експериментисања, да изради беспрекорна флинт 
сочива, до шест палаца у пречнику (А. PANNEKOEK, р. 330; R. 

WOLF, р. 586). 

337. Хершел коначно утврђује, раније само наслућивано, ретроградно 
кретање Уранових сателита (F. BOQUET). 

338. 22. јуна депонов~ни су код Државне Архиве прототи.пови мера 
за ду»<ину, као и за тещину, оба израђена од платине, који су, 

законом од 29. новембра 1800, уведени као нормалне мере (AN~. 
DU BUREAU DE L., 1908). 

339. 2. новембра посматрају А. Ф. 
Хумболт, Б О н й А а н (Bon
p1and), l<ОД К У м а н е (Cuma
па) (Ј. Америка) појаву роја 
Леонида. Тај упадљиви пљусак 
био је посматран између еква
тора, + 62014', и 460 и 820 за
падне дужине. Састо јао се, де 
лом, и из врло великих и ма

лих тела: ПОЈедини су имали 

сјај пуног Месеца, други су 

били само као "фосфорисци
рајУће црте" (DIВ STERNE, 1937, 
р. 228). 

340. Хумболт је први УОЩlо, за свог 
дугог (1799 - 1803) путовања 
обалам.а Америке и огромним 
равницама Бразила, и пажљиво 
посматрао, пој.аву .~Gegenschein" 
(в. 65). Том приликом је при-
метио и "извирање" метеора 
из једне скоро тачке, "радијанта", 
Greg (л. М. СLЕЮСЕ, р. 397). 

А. Хумболт 

. . 
како га Је каСНИЈе назвао 

341. Хершел и В о л а с ш о н (Wollaston) посматрају инфрацрвени 
спектар (са термометром,), то' јест примеliују да се термометар, став
љен иза црвеног дела спектра, почиње пењати, показивати вишу 

температуру. 

1800. 

342. 21. септембра заседа у Лилиеиталу (LШenthа1) (крај Бремена) 
неколико астронома, који заюьучују да се оснује затворено удру
жење од 24 прюcrИYfiiЗ астронома, из целе Европе, с3\задатком 
да п<~траже у простору између Марса и Јупитера непознато тело. 
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За председника је тада изабран Ј. Хиеронимус ШрЬер, ПРЗВlШК, 
{Ъубитељ астрономије, Хершелов пријатељ, а за секретара удруже
~ Цах. Предвиђено је било да небо буде подељено у зоне, од по 
150 У лонгитуди и 70 _80 у латитуди. А CB8KOlr\ члану стављено је 
у дужн;ост да изради карту сазвежђа свог дела неба (Ло CLERКE, 
р. 94; G. А. JAHN, 1, р. 3; R. WOLP, р. 684). 

343. Положај на којем је Пјаци открио први nланетоид био је 1. јан. 
IX = 51047' и а = + 1608', прив. ВeJIИtffiне 8-е, у сазпежђу Вика. 
23. јан. oc~51"46, 8~ + 17"8. Доиста је сре"а била да је Пјаци баш 
тог дана објекат посматрао. Јер, да је само осам. дана закасшю, па 
на њ наишао, врло' је лако MOryЋe да би му неопажен промакао, 
јер је манета у то време Доспевала у .. стаци;у", тако да је сасвим 
могуће да га наредних Дана не би ни посматрао. 

344. Пошто је IDIанетоиД Ceres препознат, Гауе се обрзfiз Цаху Шlсмом., 
у којем пише: "Не м,огу да пропустим, а да не споменем, колико је 
добро ,било за астрономију што је у то време постојао ч:асоШlС као 
што је "Monat1iche Correspondenz" ... Вероватно би мали број 
астронома се потрудио да га (планетоид) поново потражи и открије" 
(ЛВНАNDLUN-GЕN). 

1801. 

345. Ђ. Пјаци (1746-1826) открива први IUIaНетоид, 1. јануара, у 
i- непосредној близини некретнице 87 Tauri. Наредне нош он по

навља посматрање и примевује, на своје велико изненађење, да 

се даљина између две _звезде променила. 11. је већ знао шта је то 
значило. Посматрања објекта је наставио све до 11. фебруара. 
13. фебруара је пао болестан (R. WOLF, р. 684). 

346. 7. децембра Цах срета nланетоид Ceres, ,али га не препознаје. 
Поново га О'Ј'Крива тек 1. јануара 1802, дакле тачно годину дана 
После љегова открива на основу ефемериде коју је Николај, 
Гаусов асистент, био израчунао (Ј. н. у. MADLBR, 1I, р. 52). 

347. ЛалаIЩ објављује дело "Нistoire celeste", са привидним положајима 
47.390 некретница, које су посматрали његов синовац и још нeIOI 
француски астрономи; _дело за које Олберс тврди да је нешто 
"највaжmt:је" у веку (F. BOQUBT, р. 453). 

348. 21. јула руши се у Минхену једиа оронула нућ.а која у рушевинама 
затрпава сироче, од четрнаест година, Ј о 3 е Ф ф р а у н х о Ф е р 
(Joseph Fraunhofer) (1787-1836). Са тешким повредама је био 
ипак спасен. Даље се о љему старао Електор М а к с и м и д и а н 
Ј о 3 е Ф (Maximilian Josef), којн је био сведок несре"е што му 
се догодила; који му је набавио неке књиге из математике, оптике 
и једну машину за глачање стакла (R. WOLF, р. 587). 

349. Карл Фридрих Гаус проналази методу за израчуиаваље путање 
пронађеног првог IШанетоида, из три блиска посматраља. То ОМО-
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гућује да, годи1ђ' дана касније, први IUIанетоид буде пронађен 
и посматран (R. WOLF, р. 521). 

350. Ј о х а и Г е о р г Р е й с о JI д Gohann Georg Repso1d) (1771-
-1830) подиже приватну опсерваторију, у Хамбургу, и за њу 
израђује меридијански круг; од 4 m пречника, којим Шумахер 
(Schumacher) обавља многа посматрања. 

Ј. Фраунхофер А. Ајнштајн 

351. Пјаци се обраfiа писмом директору опсерваторије у Берлин, и 
каже му: "Ј а вас срдачно грлим што сте први о мојој IUIанети оба
вестили свет" (Ј. н. у. MADLER, II, р. 49). 

352. Ј. С о л д и е р (I. Soldner)је 1801. изразио мишљење да СУЮје 
мора }{ себи скретати светлосне зраке, ако се она (светлост) са
стоји ИЗ материјалних честица. Из ове претпоставке изведено је 
скретање зрака од 0",85. Ајнштајн је пошао од другог глеДИШТЗ, 
и израчунао једа снретање мора износити 111,75, док је према теорији 
релативи.тета тај износ био само половина те вредности (Е. ZINNER, 
р. 502). 

1802. 

353. Хершел I<Оначно доказује да двојне звезде обилазе о;ко за~дничк~г 
тежишта и тако отвара ново поље истраживања у аСТРОНОМИЈИ 

(л. М., CLBRКE, р. 23). 

• 
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• • 
354. Н. Мескилајн (1732-1811) објављује свој први каталог 36 основ-

'- НИХ звезда, којима се служи за поправку стаља часопника; ОД тада 
су познате као Мескилајнове основне (звезде) СР. BOQUET, р. 456). 

355. В и А иј а м Х ај д е В о А а с ш о" (Wil1iam Hyde Wol1aston) 
(1766-1828) и Фрауихофер, независно откривају црне (ансорIЩИО
не) линије у Сунчеву спектру (Ј. н. у. MADLER, 11, р. 261; Е. ZINNER, 

р. 511; R. WOLF, р. 549). 

356. Хершел пише у једној својој расправи "Ми имамо разлога да оче .. 
кујемо да су КО31:ете у врло далекој повуч:ености изгубиле свој реп, 
ако не баш сасвим, ОНО ДОВОЉНО да их сматрамо сличне звездама: 

то јест да постану астероиди" (COLL. SCIENT. PAPERS, t. Н, р. 187, 
1912). 

357. После проналаска rианеТQида Палас (Pallas), Олберс долази на 
идеју да планетоиди морају бити остаци једног већег тела. Међутим 
професор Ху ш (Huth) (1763-1818) заступа мишљење да су 
се првобитно већ. морале, на томе месту, образовати разне лопте, 
Кuјих се временом мора још наћИ (R. WOL~, р. 687). 

358. Ј. Н. Репсолд оснива у Хамбургу своју познату радионицу, у којој 
се и поправља ЈУ и конструишу нови астрономски инструменти 

(А. PANNEKOEK, р. 323). 

359 Јохан Фридрих Беиденберг- објављује CnИс "Ueber die Bestim
mung der geographischen Lange durch Stemechnuppen" (О одре
ђиваљу географсне дужине ПОМОЋУ звезда "шщалица"), методу 
која је седамдесетпет година раније била у Phil. Trans., предло
жена (R. WOLF, р. 699) . 

1803. 

360. 9. јуна Хершел објављује у R. S. научиом свету ОТI<риће физичких 
( а не само визуалних) двојних. - Раније су већ други то наговеш
таваЈ1И: Ламберт (у својим ,;Lettres cosmologiques") Illiше: "одлучиће 
се, можда, да ли не постоје некрenrn:це, које у доста кратким раз
мацима обављају своје обиласке око зајещшчког тежишта". -
м и ч е А (Michell) (у TRANS.-PH., од 1767, стр. 249) каже: "Врло 
је вероватно, можда, чак, и потпуно извесно, да двојне и много
струке звезде, чији саставни делови изгледају саСDИМ блиски једни 
другима (образују системе), код којих су звезде у ствари блиске 
под утицајем неког 01ПUтијег закона". (TRANS. РИ., LXXIV, р.56). 

361. 26. апрnла, усред даиа, над градом Егл (Aig1e) (у Нормаидији) 
распрскзва се КрymIЗ м,етеорска појава. Влада одмах именује ко
мисију, под председништвом физичара Ж. Б. Б и о а (Ј. В. 
Biot), да исПита појаву, за коју најзад признаје да је ванземаљс}(ог 
порекла (ШЕ STERNE, 1938, р. 162; R. WOLF, р. 698). 
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362. у два рада објављена један за другим, Хершел описује како је, 
за око педесет парова, нашао да им је положајни угао претрпео 
промене од 5° до 5lo. И као једино прихватљиво објашљеље ових 
промена нашао је путаљско обилажеље маље звезде око веће, юш 
обеју око заједничког тежишта (А. PANNEKOEK, р. 315). 

363. Хершел је објавио стотине двојних, а до ове године нашао је свега 
за 50 љих да обављају релативно кретаље (А. PANNEKOEK, 'р. 430). 

1804. 

364. Пошто Р о б е р ш Х у к (Robert Hooke) (1635-1703) и 13 0-

в а н u Б а ш и с ш а Г у љ е л м u н u (Giovanni Battista Gu
glielmini) нису својим експериментима успели да докажу снретање 
тела на ИСТОI<, при слободном паду; успео је Ј. Ф. Бенценберг 
(1802, у Хамбургу, са 235 стопа висине), а у једном РУДОI<ОПУ, са 
висине 262 стопе, да констатује скретаље ка истоку (од 5" ка ИСТОКУ 
и 8°,1 ка југу, нако је Њу!Н, 1679. теоријски I1аговестио) код тела 
при слободном паду (R. WOLF', р. 540). 

365. Ј. Г. Репсолд гради први прави меридијанс1<И "руг за личну упо
требу, :н:оји, касније, уступа опсерваторији у Гетингену; служи 
за одређиваље и ректасцензија и деклинација небеСЮIХ тела. (EN

ZYKLOP. DER ASTR. W., VI, 2, 5; р. 218). 

366. 28. јула Олберсу се на улици обраfiа младић и моли га да пр'егледа 
његов рад о комети 1607. Тај млади" је био Ф Р и д р и х В и А
х е А" Б е с е А (Friedrich Wilhe1m Besse1) (1784-1846) (R. WOLF, 

р. 524). 

367. Метода пронађена да би се одредила највероватнија вредност 
велиЧ'Ине, одређиване IШЗ0М посматраља истих услова, названа 

"методом најмањих квадрата", објављеном (од стране Лежандра 
1806) шест година касније од стране К. Ф. Гауса (А. РЛNNEСКОЕК, 
р. 340). 

1805. 

368. А д Р и е Il М а р 11 Л е ж а Il д Р (Adrien Marie Legendre) 
(1752-1833) објављује своју "Nouvelle methode роиг Ја deter
mination des orbites des cometes" (Нова метода за одређиваље 
кометских лутаља),·п први пут излаже методу најмаљих квадрата, 
за коју Гаус тврди да је примељивао од 1795. (Ј. В. DE.LAМBRE, 
ХVПI, р. 456; Р. BOQUET, р. 477). 

369. Жан Б а ш и с ш· Ж о 3 е Ф Де JI а ... б Р (Јеап Baptiste Joseph 
Delambre) (1749-1822) одређује вредност угла преламање ваздуха, 
и то астрономским путем, и добива вредност која се тачно __ дара 
са углом скретаља кроз призму, који налазе Араго и Био . 

• 
5 ХРОilолоruја 
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370. у открићу "оје је ФраУllXофер извукао из упоређењ. Сунчева са 
спектрим.а сјајних некретница (Сириуса, Кастора, Капеле, Про

'Ђ.иона), специјално положаја D-ли.није Сунчева спектра, која се 
у свима појављивала на истом месту - садржано је језгро хемије 
СУlЩа (л. м. CLERКE, р. 176). 

Ж. Б. Ж. делам6р' 
МеридијанС1<И I<РУl' Опсерваторије 

у Паризу 

371. Хершел се враћз проблем.у Сунч:ева кретања и налази да се "алекс" 
мора иалазити у близини некрenшце л Herculis (А. PANNEKOEK, 

р. 314). 

1806. 
• 

372. (До 1808) Жан Батист Био (1774-1850) и ДОМlJН!Ш Франсоа Жан 
Араго (1786-1853) продужују Мешенову триангулациону мрежу 
до Форментера, тако да сад дужина лука меридијана износи 
12°22'13", што дозвољава извођење знатно тачније вредности 
Зe1l\Љине CI1ЉоштенQCТИ (R. WOLP, р. 625). 

373. 3ахваљујући сво;ој вези са Олберсом, преузима Бесел после 
Х а р ди" г о в а (Rarding) (1765-1834) позива у Гетинген, место 
и положај инспектора опсерваторије Lilienthal, где остаје, све 
ДО свог позива за руководиоца опсерваторије у Кенигсбергу (Кб
nigsberg), 1810 (R. WOLF, р. 523). 
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1807. 

374. Комете 1807 и из 1881 сматрају се, са великом вероватношћу, као 
I{Омади једноГ., првобитно раcnрслог тела, који се крећу истом 
путањом, у размаку од 74 године (л. М. CLERКE, р. 425). 

375. Георг ф. Рајх"бах (Georg v. Reichenbach) (1772-1824) 
у свом предузеfiу за израду астрономских инструмената поправља 
екваторщзл. 

1808. 

376. Симео" Де"ис Поасо" (Simeon Denis Poisson) (1781-1840) 
објављује у Јоитаl de l'Ecole Polytechnique, св. 8, рад "Memoires 
sur les inegalites seculaires dез moyens mouvements des planetes" 
(Мемоар о секуларlШМ неједнакостима средљих кретања планета). 
После Лагранжа (1776) даје строжији доказ Лапласове теореЛlС 
о неПРО.'Аенљиво~и Ш1ане"!,~ких великих оса, и то до других степена 

поремеhајних маса (Н. ANDOYER, р. 76; R. WOLF, р. ,525; G., М. 
JAHN, 1, р. 82). 

377. Да је Земља била правилно раслојени ротациони:.еЈПШСОИД, морали 
би љени поједини степени паралела бити подједнако дуги, а јачина 
привлачне снаге њихове, на разним тачкама, бити пОдједпака. 
Да би се то извело начисто, Bureau des Longitudes је изишао Ла
пласовој жељи у сусрет, и ангажовао је физичара Биоа и (Делам6р
ова зета) ш. л. м а ш ј е а (СЬ. L. Mathieu), да изврше испи
тивања дејства CJlле теже дуж 450 паралела. Нађена су оДетупЗIьа, 
која нису могла да буду схваћена, НИ приписана, посматраЧКИl\1 
грешкама. Морало се прибојавати одступаља ОД претпостављеног 
ротационог елипсоида, и приcrупити одређивању мерења географ
ских дужина ве\шх размера (R. WOLF, р. 627). 

1809. 

378. К. Ф. Гаус објављује своје дело "Theoria motus corporum coeles
tium in sectionibus conicis Solem ambientium" (Теорија кретзња 
небеских тела која обилазе око СУlща по конус1ШМ пресецим.а), 
Hamburgi 1809 in 40. Из писм.а од 14. -хп, написаног Шумахеру 
(Sсhшnасhеr) види се, између осталог, да је прву редакцију 6110 

на немачком језику саставио (R. WOLF, р. 521). 

1810. 

379. Фридрих Вилхел>1 Бесел (1784-1846) добива позив да заврши 
зидаље астрономске опсерваторије у Ке1Шгсбергу, и прима~е њена 
директорског положаја (R. WOLF, р. 523) . 

• 
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1811. • 

380~ОШЛО се до закључна да КаСИlшјева карта Француске мора бити 
замељена новом" како је то Ламае предложио, да се за основу 
узме не једино лук који би се ослаљао само на ранији француски 
меридијан, ва да се ослони и на 450 паралел. Та трианryлација 

1812. 

к. Ф. Гаус 

п~ралела је и предузета: за
падна секција, ОД Бордоа до 
Ћенове, била је поверена пуко
внику Б Р У с о у (Brousseau); 
а истачна, ОД Ћенове ДО Ри

јене (Fiume), lIУКОВНИКУ А N -

Р и У ,(Henry), Послови су, ме
ђутим, морали ускоро бити пре
кинути. Као резултат је нађено, 
за дужину степена паралела на 

тој шириии 39,970 хвати (R. 
WOLF, р .. 627). 

381. Ј. Х. Шретер (1745-1816) 
утврђује, први, за трајање о
брта КОД Меркура 24ь sт ; а 

трајаље ОД 23ћ 15 m , које је Ка
сини био нашао КОД Венере, 
подиже на 23b211!119', ДОК Бјан
кинијеву (Bianchini) вредност 
одбацује као погрешну (R. WOLF, 

р. 671). 

382. Оноре Ф ло жерг (Н onore 
Flaugergues) (1755-1835) от-
крива велику комету, КОЈУ по

следњу посматра В и ш њ е в с к u из Ново ЧеРН(1ска, у Јужној 
Русији, 17. aBrycтa 1912 (А. м. CLERКE, р. 130). 

383. Х. В. М. Олберс закључује, на основи многобројних посматрања 
велике комете 1811, на тежњу материје репа да се удаљи, каIЮ од 
језгра комете тако и од Суцца - дакле заюьуч:ује на постојање 
"репулсивне силе" проузроковане неком врстом елентричних појава 
(R. WOLF, р. 720). 

384. Араго и Матје посматрају током августа И новембра некретницу 
61 Cygni И закључују да љена годишња паралзнса износи 0",5 
(BYREAU D.LONG. 1884, р. 282). 

385. Веhи нагласак чИни и још више скреће пажњу астронома Бесел 
на некретниuу 61 Суgn; (у Лабуду) коју назива ",шездом бегуни
цом," (л. М. CLERKE, р. 46). 
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1813. 

386. После Лахира, Халеја и Лалаида, објављује Б е р н х а р д А у
гусш ф. Лuнденау (BernhardAugustv. Lindenau) (1780--
1854) Мсркуреве таблице, које задовољавају астрономе за поло
вину столеhа (R. WOLF, р. 532). 

Снимак намете 1811. 

387. Бесел завршава редуковање Бредлијева звездана каталога (1750) 
од 3222 некретница, но који објављује тек пет година доцније, 
ПОД насловом .. Fundamenta astronomiae", који предстцвља, у ствари, 
почетю< егзактне астрономије (л. М. CLERKE, р. 42). 

388. Коначно, после читавог низа несрећНИХ заплета и одлагања, при
ведена је крају изrpадња И организовање астрономсне опсерваторије 
у Кенигсбергу, прве у оно време у НемаЧЈ<ој стварно опремљене, 
снабдевене и уређене на научној ОСНОВИ и ВИСИНИ (л. М. CLERKE, 

р. 40). 

389. Престаје, после 28. свеске, да излази "Monatliche Correspodenz" 
КОЈУ је основао Ф. К. ф. Цах, директор опсерваторије у Готи. 

1814. 

390. Ћ. Пјаци објављује други, нешто увећан, свој звездани I<аталог, 
од 7646 неI<ретница, које је ИЗНОСЈ\\атрао од 1792. до 1802. Каталог 
велИI<е вредности, где је сваЮl положај био проверен (F. BOQUET, 

р. 469). 

1815. 

391. А н Р и М о р и с (Henry Maurice) утврђује да Сунчеве ~e lI\ање 
тошют~ дају него Сунчева сјајна површина (ANN. D. В, D. LONG.). 
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• 
392. ПОJl\ОЋУ прореза на дурбину Фраунхофер открива у Сунчеву 

,спектру стотине там,нИх линија. Од ТИХ издваја 324 и обележава 
их словима: А, В, С, D, Е, F, G, Н од црвеног ДО љубичастог 
(А. CLERКE, р. 175). 

393. Јуна 1. прочитао је Хершел у 
R. S. своју расправу у којој је 
тврдиода је 1814. г. утврдио 
да око Урана l<руже седам (! Ј) 
сателита, додуше врло слаба 
привидног сјаја (G. А. JAHN, 1, 

р. 188). 

394. Бесел покушава, м.еридијанс
КЦМ инструм.ентом. ОД 2,7 палца, 
посматране разл»ке у рентас

цензији и Cassiopeiae и 61 Cygni 
да одреди паралаксу. Резултат 
је, међутим, да су ИЛИ паралак
се сувише мале, да би овако 
могле бити одређене, или да се 
мора напуститп претпоставка 

да велика сонствена нретања 

значе мале даљнне објекта (DIE 

STERNE, В. 1938, р. 247). 

395. У Немачкој се јавља (1815), 
Ф. В. Бесел за рефраКТОРСI<И систем меро-

ДавЮi облик, настали из хелио
"етра у Фраунхоферову дурби

ну са соЧnвом код којега је дурбин np~чвршhен за крај часовне 
осе (В. ZINNER, р. 573). 

1816. 

396. Г е о р г ф. Р ај х" б а х израђује таКОЗDани Универзални 
инструмент (у ствари астрономCЮl теоДолит), који А. г. Репсолд 
знатно усавршава (R. WOLF., р. 575). 

Један део Сунчева спектра 

397. У Паризу, и МНОГИМ другим великим ·градонима, часовници су 
били дотеривани према правом подне, то јест стварном. ·пролазу 
Сунца кроз меридијан "еста (Р. HOEFER, р. 487). 
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398. 26. јануара Бесел наговештава пomyнy обраду Бредлијевих по
сматрања, на којима је почео да ради 1807, а привео крају, тано 
да су резултати могли бити објављени (1818), под насловом: "Риn
damenta astronomiae ре! anno 1755 deducta, ех observationibus viri 
incomparabilis James Bradley in specula astronomica Grenoviansi 
per annos 175(}-1752 institutis (в. 148) (G. А. ЈАјт, Т. II, р. 6). 

1817. 

399. После дугог изучаl;Зања теорије израде сочива, и многих напорних 
покушај<l у справљању Фли.нт-стакзла, успева Фраунхофер 12. де
цембра 1817 да изради савршено објектив сочиво, преЧника од 
9 1/2 палца и жижине даљине од 14 стопа (л. М. CLERKE, р. 44). 

400. Ј. Фраунхофер објављује у Баварској акаде1\\Ији свој рад у коме 
тврди да је у спектарским линијам.а, које је успео да открије, видео 
црте које припадају природи Сунчеве светлости и нису ни последица 
дифракције ни привидно~и, ИЛИ само изгледа (л. РЛNNЕКОRК, 

р. 330). 

1818. 

401. 26. новембра ]. Л. п о "с (Ј. L. Pons), из Марсеља, ироналази 
комету, Чији неугледан изглед оставља мало наде да 'ће постати 
интересантан члан нашег система. Б у в а р (Bouvard) јој изра
чунава параболичке путањске елементе и саОlПIlтава их 19. јануара 
наредне године Bureau-y des Long. Један члан, м.еђутим, примеfiује 
одмах како елементи лиЧе онима коју је Мешен посматрао 17S6 ј 
К. Хершел 1795; Понс, Хут и Бувар 1805. Ндпомиње како је 
CJUIYffia комета за коју је утврђено да јој се сваки обилазак скраћује 
за 2Ч2 часа, и да пролази кроз неки отпорни м.едиум. 

Ј о х а" Ф Р а "ц Е" к е (Јоћап Franz Encke) је утврдио 
да јој периода износи 1208 дана (ASTR. JAHRESB., 1823, р. 217; 
Ј. М. CLERKE, р. 113; А. P'ANNEKOEK, р. 358). 

402. У .,Fundamenta Astronomiae", на стр. 8, Бесел објављује и спој 
познати образац (изведен из Мајерова) за редуковаље меридијан
ских посматраља (Р. БОQUЕТ, р. 490). 

403. У истом делу објављује и своју табли-цу рефракције, најам се од 
тада ЗL'ТРОНОМИ искључиво служе, јер добро представља дејстпо 
рефракције (R. WOLF, р. 605). 

1819. 

404. Х е" р u к Ј о х а" В а А б е к у (Henrik Јоћап Walbek) (шпед
ског порекла) полази први пут за руком да димензије Земљина 
елипсоида одреди чисто математички, из шест раз~ мереља 

степена. И тако за СПљоштеност добива 1/302,8, а за четвр1- мери
дијана,10.0ОО.268 т. 
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405. Августа шаље Јохан Франц Енке (1791-1865) директору Бодеу 
'" свој рад ,;Ober einen merkwiirdigen Kometen, der wahrscheinlich 

bei dreijahriger Umlaufszeit- schon zum vierten Male beobachtet ist" 
(О необичној кам,ети која је вороватно због трогодишњег времена 
обиласка већ четврти пут посматрана). У том раду нонстатује 
да револуција ове комете lШје KOHCTa:RTHa, већ се, при сваком 
повратку, скраћује за 2-3 часа. Показује, уједно, између осталог, 
да се планети Меркуру приближује до на 0.018 а.ј. Према томе, 
да може послужити и за одређиваље Меркурове масе. Скраћивање 
трајаља револуције покушао је да објзCIm дејством отпора средине 
на једном делу nyrање. На овој теорији су много радили G. А. 
Plana (1825), Ф. М о 3 О Ш и (F. Mosotti) (1826), Ј. F. Enke 
(1831), Р. А. Hansen (1836), Е. ф. А с ш е н (Е. v. Asten) (1879), 
Th. v. Oppolzer (1880) и о. А. Б а к лу н д (о. А. Backlund) 

. (1895) (R. WOLF, р. 715). 

406. Пошто је из Х а н. с К р и с iii u ј а н Е Р с ш е д о 8 и х (Hans 
Christian Oersted) (Ј777-1851) опсжања откривено скретање маг
нетне игле под дејством галванске струје, нанвадна Арагоова 
истраживања су то потврдила (л. М. CLERKE, р. 170). 

407. Још је Ернст Флоренс Фридрих Хладни наслутио везу између 
метеора и комета: тако је оба дела Бјелине (Bicla) комете сма
трао за састзвне делове исте масе, која се кроз простор расула 
као неправилна маглина (л. М. CLERКE, р. 403). 

1820. 

408. 12. јануара, на састанку разматра џ о н Ф Р е д е р и к В и
А и ј а АО Х е р ш е А (John Frederick William Hcrschel) (1792-
-1871) са В и 11 и ј а АО о -" П и р с о н о.ч (William Pearson) идеју 
о оснивању једног астроном.с1<ОГ друштва за унапређење и ра
звитак астрономске науке. Састанку су присуствовали: Ш. 
Бабаџ, (Ch. Babbage), А. БејАU (А. Baily), Ф. БејАи 
(F. Baily), Т. К о А б u (Th. СоЉу), Х. Т. К о А б Р У к (Н. 
T.Colebrooke), о. Г. Грегори (O.G. Gregory), С. Гру.ч
брuџ (S.GгооmЬгidgе),Д.Мур (D.Moore), П. НеАи (Р. 
Nel1y), В. П u р с о н (W. Pearson), џ. С ау ш (Ј. South), ч. 
С ш о к е (Ch. Stokes) и П. с А а в и н с к и (Р. Slawinski). 
Одлучено је да се назове Asttbnomical Society of London (Е. ZINNER, 

р. 601; Ј. н. '. MADLER, '. II, р. 372). 

409. Британски адмиралитет оснива астрономску опсерuаторију на Капу 
Добре Наде да би протегао рад Гриничке (Grecnwich) опсерва
торије на, ОСНовне звезде јужне хемисфере: 

410. В. Бесел набавља, за опсерваторију у Кенигсбергу, већи мериди
јанCЮI круг, којим посм,атра положаје 63.340 НСI<ретница између 
деюшнација +460 и _160, највeliим. делом привидне велич:ине 
10' (Р. BOQUET, р. 490). 
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411. Париска академија наука распису је нarpaAy за израду МесечеDИХ 
таблица заснованих само на теорији Г. А. А. Плана (178]-]864) 
конструише таблице пом.оћу једне нове теорије. ,М а р и Ш а р А 
Т е о д о Р д е Д а м о а 3 о (Marie Char1es Tblodor de Damoiseau) 
(1768-1846), користеlш се ЛаилаСОБОМ методом и раЗБијајуlш је 
до чланова седмог реда, достиже тачност од свега малог броја 
секунада - али за савремене сврхе још недовољно (л. РЛNNЕКО~К, 
р. 365). 

1821. 
. 

412. РИМ скида (1822, а не ]821!) забрану са Коперникова учења Il 
хелиоцептричног -система света (л. РЛNNЕКОЕК, р. 234). 

413. Кристион Хајнрих Шумахер (] 780-] 850), професор Астрономи:е 
у l{опенхагену, оснива и почиље издавати "Astronomische Nacll
richten", који прихвата цео СЕет (л. М. CLERKE, р. 8; R. WOLl:, 
р. 765). 

414. Алексис Бувар (]767-]S-43) објављује нове таблице ЈупитеРОЕС, 
Сатурнове и Уранове, на основу огромног посматрачког мдтеГI1-
јала. Положаји првих двеју манета били су доста добро са тим 
таблицама представљени, али не положаји Уранови (В. PETER 
DIE PLANETEN, р. 115). 

415. Џон Поид (]767-]830), шести директор ГРШrIlЧI<е опсерва
торије, Чија је посматраља Бееел окарактерисао као "пее plus 
ultra"8, увео је, за посматраље пролаза ненретница и диреНТIIО, 
И посм.атрање помоћу рефлектована положаја са ЖИБине површине, 
постављене испред објектива паезжног инструмента (R. \X:OLF, 
р. 457). 

416. Гаус се служи, при мерељу лука меридијана између Алтоне и Ге
тингена, као и лука паралела над Хановером., справом. коју је сам 
конструиеао, и назвао хелиотропом, за визираље далеких гео

деЗИЈСКИХ ЗН3Rова. 

417. За раствараље светлости у спектарске боје служи се Фраунхофер, 
поред призме, и дифракционом мрежом, коју прИЧ'Бршћује испред 
објентива дурбина, који је уnpављен ка некој некреТlШЦИ (NEW
СОМВ-ЕNGЕLМЛNN, р. 277). 

418. Објављујylш своје таблице, Лаилас примеliује да мора постојпти 
неки СПОЉlШ, још непознат,_ узрок, који делује на IUIЗнету (мисли 
на Уран) (л. РЛNNЕКОЕК, р. 359). 

1822. 

419. После десетогодишљих 
лето }. Н. Ниейс 

• 
покушаЈа и УПорImХ трагаља, успева у 

(Ј. N. Niepce) (1765-]833)~a добије 

1) што је немогуЋе- npевазиiш 
• 
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потпуну слику своје купе и баште. То је била и прва 'слика добивена 
~ свету (R. WOLF, р. 548). 

420. Ј. В. Бесел показује на многим. примерима да је "лична једначи.на" 
скоро правило, и то показује на вредностима те "једначине" 
између појединих посматрача. Тако, нпр. између њега и Арге
ландера је та "једначина" Читавих + 1 ',2; а између њега и Стру
веа је променљива износа (R. BOQUET, р. 431; R. WOI_F, р. 610). 

Џан Паид 

(G. А. IAHN, t. 1, р. 239). 

421. Ј. Ф. Енке изводи, цз посматрања 
пролаза Венере испред Сунца 
1761. и 1762, за вреi1ностСунчеве 
Пlралаксе 8",571 (А. м. CLERKE, 

р. 290). 

422. П. С. Лаплас до){аэује да брзина 
прост...t.рз.ња граВl~таЦИЈе мора пре

машати ' брз :.t:HY светлости бар 
5 х 107 Пјта! 

423. Ј. Ф. Енке прорнче повратак у 
перихел 'комете IIа:Јване њеГОПIlМ 

именом; и бива отнривена неда
леко од предсказаног положаЈа. 

У току ПЈ;аве УТ13рђено је да је 
посматрана и била видљива, пре 
пролаза кроз СВОЈ перихел, на 

МНОГО веnој даљини од Земље, 
него после пролаза «раз перихел! 

424. Појављујесепрвакњига"МеmоirsоfthеR.А.S. (Ј. Н. v. MADLER, 

II, р. 372). 

1823. 

425. Ф. В. Бесел утврђује и упозорава астрономе да при редуновзњу 
меридијанских посматрања треба безусловно водити рачуна и о 
грешки коју производи "лична ;едначина посматрачева" (А. М. 
CLERКE, р. 162). 

426. Ф. В. Бесел изражава сумњу- да Урановим одстynaњима мора 
бити узрок постојање и дејcrво неке још непознате планете даље 
од Урана (В. PETER, DIE PLANEТEN, р. 115). 

427. Ј. ф. Фраунхофер примеhује у спектрима Сириуса I! неЮlХ ДРУГИХ 
некретница црне пруге, као и у Сунчеву спектру, и то стално на 
истом м.есту (NEWСОМБ--ЕNGЕLМАNN, р. 215). 

428. Л а ... б е р А д о л Ф Ж а к К е ш л е (Lambert Adolph Jacques 
Quetelet) (1796-1874) назире у Сатурнову прстсну поделу, коју 
производи једна црна пруга (ИОЕFЕR, р. 567). 
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429. Снраfiивање периоде за 2-3 Часа периоди'tffiе номете, која је 
касније названа Енкеовом, Олберс је приписао oтnopHo; средини, 
чију је теорију покушавао доцније да разради Енне. А Бесел је, 
као разлог по)ави, предлагао прво стварање а после губљење 
репа (R. WOLF, р. 715). 

1824. 

430. На годишњој скупштини (13-
П) AcrpOHOMCKOr друштва у 
Лондону прва златна медаља 
уручена је члану Ч. Бабиџу за 
прво конструисану машv~ну за 

раЧ'уиање; друга златна медаља 

уручена је немачком астроному 
Енкеу, за његово одређИЕ ање . . 
елемената номете ко)а Је носила 

његово име. Сребрна медаља 
додељена је аетрономима Рим
керу (H.Umker) и Понсу за 
отнривзње коме1а. 

431. Из грапиметријсних мерења 
клатна одређује (1822-1824) 
С а б u н (Sabine), од Бахиа 
до Шпицбергена (Spitzbergen), 
СIIЉоштеllОСТ Земљину) и налази 

Л. А. Ж. Кетле 

износ 1{288,40. 

432. Фраунхофер конструише, у оно време, највеЋИ и најсаврmенији 
ахроматски дурбин на свету, преЧЮlка 91/2 палца (24.1 ст) за 
дорпатску опсерваторију, који је поручила руска влада (А. М. 
CLERKE, р. 44). 

433. У СНОРО затим конструише исти такав, за кеЮiгсбершку опсер
ваторију, са којим је Бесел одредио паралаксу некретницс 61 
Cygni, у сазвежђу Лабуда (R. L. WAТERFIВLD, р. 27). 

434. Ф. В. Бесел поставља, за одређиваље геоrpафсне ширине IIО
сматралишта, сво) пасажни инструмент у први верти:н:ал. 

435. в u л х е А'" Г о ш х е А Ф л о р ... а н (Wilhe1m Gotthe1f Lohr
mann) (1796--1840) почиље у Дрездену издавање љегове ,,1'01'0-
graphie der sichtbaren Mondoberf1ache" (Топографија видљиве Ме
сечеве површине), и издаје свега четири, од двадесет пет, секција, 
преЧ-ника З71Ја 'палца, али ће 'га смрт спречити да изда све 
(R. ""OLF, р. 668; Р. DOIG, Р.. 137). 

436. Посматрања пролаза Беиере испред Сунца од 1761. ~ 1769. ре
дуковао је Еике и резултате објавио (I 824); за Сунчеву наралюссу 
добио је 8",5776, што је одговарало средљој даљиЮi Сунца од 

• 
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Земље 202/з милиона миља. Мора, међутим, naс'r:и у очи да је 
~ Ламзе добио, и објавио у седмој юьизи своје "Небеске механике", 
'-како је из Месечеве "парала;ктичке неједнакости" одређене СунчеБе 
Пlралаксе, извео вредност коју је Енке добио из дпснусије Венери
них пролаза испред Сунца у XVIII веку (ANN, D. BERL, АКАО. 
1835, р. 295; А. м. CLERKE, р. 290). 

Снимак половине МесечеБе видљиве површипе 

437. Часовна нретања за астрономске дурбине уведена су 1824; при 
том.е је на Фраунхоферов дурбин м.онтирано часо13НО кретање, које 
је добивено ОД Либхера (Liebherr). Та су ч:асовна кретања уведена 
за фотографска снимања, а била су спојена са часопником; З3 звез
дано време (Е. ZINNER, р. 673)~ 

1825. 

438. L'Academie des Sciences de Prusse предузима израду и објављивање 
(Berliner akademische Stemkarten) небесЮiХ карата, 24 ЈШстова 
(карата) од по једног часа, представљајући све звезде привидне 
велиЧllне 9-10, између деклинација -15' и + 15'. 

Објављивање ових карата, које су радили више астронома 
- почело је и ишло је постепено, од 1832 (R. WOLF, р. 538). 

439. Ј о х а" Е в а" г е л и с ш а П у Р к и њ е (Johann Evange1ista 
Purkinje) (1787-1869) објашњава појаву названу његовим именом. 

440. Хајнрих Вилхелм Брандес износи принцип којим се објашњавају 
све три промене: годишња, дневна и азимутскз, појаве метеор
ских пљускова. При томе тврди да' су Земљина и м.етеорска 
кр;:тања довољна да објасне све појаве које се посматрају. 
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По љему се "звезде падалице" јављају и ишчезавају на супротним 
праВЦНl'о1.а Земљина путањског кретања, и тако представљају један, 
непреДRиђен, доказ за стварно кретаље Земље (око Сунца) (BUJ~L. 
ЛSТR., {. ХЈ, р. 131). 

441. Џон Хершел предузима општи преглед (Durchmusterung) северног 
неба. Из тога происти.че каталог од 2306 м;аглина и звезданог јата, 
од којих 525 први пут посматрано, и неких 3347 двојних звезда 
које су случаЈНО откривене (А. М. CLERKE, р. 60). 

1826. 

442. Од 5. јануара (па до 15. децембра 1868) Х ај н р и х Ш в а 6 е 
(Heinrich Schwabe) (1789-1875) обавља стрпљиво и неуморно своја 
посматрања СунЧевих лега- (BULL. SOC. ASTR. DE FRANCE, 194o--XI, 
р. 243; R. WOLF, р. 654). • 

443. 27. фебруара открива В и л х е л м ф. Б ј е л а (Wilhe1m У. 
Bie1a) (1782-1856) (а од-њега независно, 9. марта, и неуморни 
тражилац комета Ж а н Ф е л и к с А д о л Ф г а АС б а р (Јеап 
Fe1ix Adolph GambaI1:) (1800---1836) комету, која добива његово 
име. Путања, коју је израчунао Бјела, била је утолико интересантна 
што се силазии чвор љене лутаље налазио близу Земљине путаље. 
у наредном повратку у перихел није могла бити посматрана, због 
свог неповољног положаја. У појавама затим је могла бити посмат
рана, али је доживљавала - као што Ћемо видети -.- неоЧеюшанс 
догађаје (А. М. CLERKE, р. 126; R. WOLF, р. 716).' 

444. Т. С е б е к (Th. Seebeck) проналази и уноди теРl\\оспрегза испи
тиваље инфрацрвеног дела Фраунх:оферова спектра (PRINGSHEIM, 

SUN, р. 4). 

445. СаБИНОll покушај са ЮIатном., који је 1826. Ери ДИСI<yтовао, rr.ao 
је за 3емљину CllЉоштеност вредност 1{289 (л. М. CLERKE, р. 325). 

1827. 

446. 

447. 

Феликс Савари (Fe1ix Savary) (1797-1841) је заслужап 
за издато дело под насловом "Sur lа detennination des orbites que 
decrivent autour de- leur centre de gravite deux etoiles tres rapprochces 
1 'uпе de 1 'autre" (О одређиваљу цутаља што их око свог тежишта 
описују две једна другој врло блиске звезде), у којем прво испи
тује да ли је гравитациони закон применљив на кретаље двојних 
звезда. Уједно је извео путању двојне ~ Ursae Majoris; нашао 
да описује врло ексцентричну елипсу са периодом од 581/4 година 
(А. М. CLERKE, р. 60; R, WOLF, р. 744; Р. DOIG, р. 135). 

Симеон Дени Поасон даје доказ да је трајаље 3емљщIЗ обрта, 
дакле љене сидеричн:е револуције, константно (Ј. н, v. 'мЛDLЕR, 
t. П, р. 544) . 

• 
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1828. • 

448:...,Да би дошао ДО тачније вредносrn Земљине спљоштености, до
бивсне ПОМОЋУ експеримената са клзтном на далеким јужним; ши-

• 

ринама, с једне, и близу екваторз, 
с друге стране, Британски Адм.и 
ралитет је оmре,,,що корвету 

"Chantecleer", под командом Х. 
Ф о с ш е р а (Н. Fostera). Ова, и 
каснија Фостеронз, посм.атрања 
редуковао је Фраицис Бејли (1774 
-1844) и објавио (у PНIL. MAG. 

1832). Резултат је СПЉQillтености 
био 1/289,48 . 

449.9. Ј\\аја подноси Даnлоu (Dun
lop) , директор опсерваторије у 
ПарзМ.зти, ЛОНДОНСКОМ астроном
СКОМ друштву приближна одре

ђиваља 254 двојних звезда јуж
ног неба. Објављена су у РЫ1. 
Trans. (G. А. JAHN, t. II, р. 61). 

џ. Ери 450. Александер ф. Ху."болт (1769-
1859) први покре!;е научне круго
ве на једну већу Ј\\еђународну ор

ганизацију, којој би ЦИЉ био праћење, ·на целој Земљиној сфери, 
понашање земног м,агнетизм.а (А. М. CLERКE, р. 166). 

451. Берлински банкар, В и л х е л... Б е р (Wilhe1m Beer), и један 
млади астроном, по имену Јохан' Хајнрих Медлер 
(JohannHeinrich Miid1er) (1791-1874), почиљу заједнички изу
чаваље Месечеве површине, на -једној малој опсерваторији, снаб
девеној м,алимтелескопом; ОДЧетирипалца (108mm) отвора. Почели 
су рад постављањем мреже, са тачно одређеIШМ таЧкама као ОСНО

, вом; затим су микрометарски измерили положаје од преко ~отину 
одређеШIХ тачака, као и висине око хиљаду врхова Јшанина, помоћ.у 
ЊИХОВИХ сенки. Тако су нацравили скелет топографске мапе целе 

Месечеве површине од метра у пречнику) и то четири таква листа. 
Карта је објављена осам година доцније (1836), после 600 lIоћи 
посматрања. За све ово време није примећ.ена никаква промена у 
IШaнинским формацијама. Чврста и «рута стајала је све време 
Месеч:ева површина (R. WOLF, р. 668; А, PANNEKOEK, р. 372). 

1829. 

452. О г и с ш К о п ш (Auguste Comte) (1798-1857) филозоф, оснивач 
позитивизма, у СВОМ; делу "Cours de philosopble positive" (Предава
ње о позитивној филозофијн) (1835), У прилогу гледишта да је 
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права наука немогуЋна ако не поt{Ива на експерименту, IШше о 
небеским телима: "Ми схватамо да је м.огуће одредити облике, 
даљине и њихова кретања, али никако нећем,о бити у стању да 

ИМ изучавамо љихов хемијски састав, ИЛИ љихову м.инералошку 
структуру, а најмање природу органских биhа која живе на ЊИХОЕој 
површини" (В. S. Л. Р. 1958, р. 94; А. РЛNNЕКОЕК, р. 40). 

453. Јуна, Петер Андреас Хансен (1795-]874) пише А 11 е к с и с Б у
в ару (A]exis Bouvard) (1767-]843) да сматра, да би се могла објас
нити одступања посматрања од Уранових таблица, кад би се узели 
у обзир поремећаји двеју непознатих планета (F. JIOEFER, р. 574). 

454. Хелиом,етар, који је Фраунхофер почео (1824) да глаче, али ЈСоји 
није довршио, доспеће у Беселове руке, који ће њиме одредити 
паралаксу 61 Cygni, а касније и мање парала:ксе од ове. (DIE SТERNF, 
t. 1937, р. 52; А. PANNEKOEK, р. 335). 

1830. 

455. 13. фебруара открива Џон Фредерик ВИЈmам Хершел (]792-]871), 
дурбино.'1. :жижне даљине 19 стопа, и отвора 113/4. палца (тада на ј
већим), шесту некретницу у трапезу Орионове маглине. 

456. Ф. С а в а р и (Р. Savary) публикује у Connaissance des Тетро 
за 1830. методу за одређивање' путаље двојне звезде на ОСНОDИ 
четири ПJТIIуна мереља положаја. 

457. Ф. В. Бесел qбјављује "ТаЬиlзе Regiomontanae", у којима даје 
систем формула и таблица за свођење посматрања положаја, да 
би биле исте за све астрономе (л. PANNEKOEK, р __ 325). 

458. Марс је ове године Земљи пришао ближе него што ће јој ПРИhИ 
целог деветнаестог столеhа. Због тога су овогодишњу опозицију 
Бер и Медлер искористили, да израде прву систематску карту 
планетине ПDвршине (P.DOIG, р. 140). 

459. Како се сад сви цртежИ лако :препознају, могла је бити одређена 
револynија планете Марса са цртежа из ]830 (1832) године, а 
добивена је вредност 24Ь37т23',7 (А. РЛNNЕКОЕК, р. 376). 

460. Бер и Медлер, и Кајзер, са опсерваторије у Лајдену, брижљивом 
студијом пет последњих, узастопних, планетиШiХ опозиција ДаЈШ 
су за Марсову периоду ротације 24h37 ЈП23R,62 (л. м. CLERКE, р. 
34]). 

461. Аргеландер показује, ослаљајући се на 390 сопствених кретања 
звезда, да је Хершел им;ао право, да се Сунчев систем ЈСретао према 
оном положају (апекс) који је био одређен (А. PANNEKOEK, р. 471). 

1831. 

462. Почиље да излази Month]y Notices of те R. S. (Ј. н. У. ~DLER, 
t. П, р. 372) . 

• 
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463. На генералној скупштюш: од 11. фебруара могло ;е, први пут, да 
се Astronbmical Society назове "Royal'~ (Ј. 11. v. MADLER, t. 11, р. 

"-376). 

464. Идеју о ком,етсним, системима 
наговестио је (1831) Т о ... а с 
Клаузен (Thomas CJausen). 
Идеју је проучио и испитао 
М арш ин Х о к (Martin Hock) 
(1834-1873), директор опсер
ваторије у Утрехту. Он је на
шао дз, у изнеСНQМ броју слу
ча,евз, путање две-три комете 

им.аЈУ негде, далеко, у простору 

заједню.rку тачну пресекз, која 
указује на њихово заједJПiЧl{О 
порекло (л. М. CLERKE, р. 437). 

465. Ј Qш од 1831. посматрана пега 
(црвена) ПРИВУЮIa је на се паж
њу својом УПЈ1џьивошЋу. Од 
тада честа њепа посматрања 

В. А. Аргеландер дозволила су да се утврди да 

она стално, али не равномерно, 

мења свој положај на Јупите
ровој површини (GESCH. D. STERNK.) Е. ZINNER, р. 518). 

1832. 

466. Б Р у с ш.р (Brewster) је показао да поједине линије у спектру 
Сунца, кад се ово приближује хоризонту, бивају изразитије, јаче, 
доказујyfiи тако љихово порекло у атмосфери (тслурично порекло 
Фраунхоферових спектарcюuгnруга) (РiПL. TRANS. ХII, р. 528; 
Ј. н. у. MADLER, t. II, р. 260; А. м. CLERКE, р. 177). 

467. Енке почиље у В. Ј. за 1831. да даје, поред ранијих података о опо
зицијама ruraнеТОИДа, и привидШl сјај истих, према Беселову обрас
цу, т~[a(a-1)]2 (rt.)-·, где а означава велику Or::J путање, а 
r и 6.. хелио- одн. геоцентриtffiyдаљину планетоида (G. А. JAHN, 1, 
р. 31). 

468. Код појаве EнI<eoBe комете утврђене су исте појане као и код по
вратка у перихел у 1822 (G. А. JAHN, 1, р. 239). 

469. Ери подвлаци да није у стању да (1832 г.) наведе ИlI\е иједне астро
иомске опсерваторије у Сједиљеним -Ам,ериt.!ЮIJt1. Државама (Е. 
ZINNER, р. 585). 

1833. 

470. На Гаусово заузимаље, подиже се у Гетингену прва геом.агнетска . . 
опсерваТОрИЈа и ПОt(Иљу у ЉО) редовна посматрања; средље време 
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ове опсерваторије служи као норм.а за све геом;агнетске опсерва

торије (А. М. CLERKE, р. 166). 

471. Према закључку руског цара Николе, Ф р и д р и х' . Г е о р г 
В и л х е л м С ш р у в е (Friedrich Georg Wilhe1m Struve) (1793-
-1864) требало је да доврши астрономску опсерваторију у Пул
кову, И био је постављен за њеног директора ,CCLERKE) (R. WOLF, 

р. 345). 

Радијант метеорског роја 

472. 12. нопембра посматран је у Америци пљусак метеора СНОРО без
примерне јачине. Број виђених метеора те ноlш процењен је Шl 
четврт милиона. Специјално могло је бити уочено да су се м.етеорн 
сви појављивали из једног малог региона неба. Ово је протумачено 
као ефект перспективе на кретање тела која су путовала паралелним 
путањам.а. Краће речено, заюьучено је да се тела креву као потоком 
(л. М. CLERKE, р. 397; А. PANNEKOEK, р. 420). 

473. Тада су се људи сетиЈШ да је А. ф. ХУl'l\болт, за време свог пута 
по Јужној Америци, у граду Кумана, посматрао такав пад метеора 
1799. новембра 11-12. У свом опису догађаја, Хумбciлт спом.Иње, 
како се сева, да су му стари људи причали, да је пре 30 година 
посм,атрана слична појава. Олберс је ·доШао до заКЉУЧ1Ш да се 
ради о пеРИОДИЧllој појави (А. PANNEKOEK, р. 420). 

474. Д е н и с" О л ... с ш е д (Denison 0Imsted), ИЗ Њу Хевна (Ne\v 
Науеп), је одмах објаснио извирање раја из једне сталне тачке 
на небу, из које су изгледали да долазе метеори, и назвао је.радијант. 
Тако је, уједно, непобитно било доказано и космично llореюIO 
роја (А. PANNEKOEK, р. 420). , 
6 Хpmiологија 
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475. 23. априла примеhује Ж а" Е л и к с Б е" ж а ... е" В а л Ц 
(Јеаn Еliх Веnјаmin Valz) (1787-1867) да Сатурнов прстен не 

,_ полови планетин ДИСК, већ налази да је северна љегова половина 
знатно већЗ ОД јужне. Из овога закључује да се С&турновр тежиште 
и средиште не поклапају (G. А, JAHN, t. 1, р. 64). 

476. Бесел покушава да IШтзље постојаља Месечеве аТl'r\осфере реши 
упоређиваљем вредности Месечева привидног IIолупречникз, од
ређеlП:tХ из окултзција НeI<Рenшцз. Јер-сматра он -кад би посто
јала атмосфера ОКО Месеца, дакле и преламаље светлости на рубу 
Месеца, полупречник одређен из трајаља ззклањаља некретницз 
м,орао би, при ем.ерсији, испасти за двоструки ИЗНОС преламаља 
маљи него при имерсији (G. А. JAHN, t. 1, р. 171) . 

• 
1834. 

477. К а р л Ј а к о б и (Сагl ЈасоЫ) (1804-1851) изненађује астрономе 
својим проналаском; да и елипсоид са три неједнаке осе може бити 
равнотежШI облик обртне течности која подлежи гравитационој 
сили (s. OPPENHEIM, PROBLEМE ..• , р. 108). 

478. 5. марта ПОЧiiње Џон Хершел своја посматрања јужног неба, из 
Кејпrауна (Capetown), рефлектором од 20 стопа. Рад ззвршаЕа 
22. јануара 1838 .. 

Снимак џ. Хершелова рефлектора 

479. 16. јануара искрцава се у Кејтауну Џон Хершел. са целом породицом 
и љеговим рефлектором од 20 стопа жижне даљине. Ово је била 
прва експедиција која је З3 ЦИЉ себи поставила изучавање јужног 
неба. 2000 двојШIХ звезда је откривено и изм.ерено; 1700 м;аглина 
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је кзталогисано и класификовано; констатовано је да је положај 
Сунчева система нешто ексцентричан, померен према великом звез
даном облаку, који чини љегову јужну границу; пронашао је нео
бичан распоред м.аглина по небу: као да се снупљају у два супротна 
дела неба, најдаља појаса МлеtnlOГ Пута (R. -L. WATERFIELD, р. 15). 

480. Ф. В. Бесел још при крају свог живота каже, у писму Хумболту: 
"Ја остајем при уверељу да су Прокион И Сириус стварно двојпе 
звезде, које се састоје из једне видљиве и једне невидљиве звезде. 
Не треба ни у КОМ случају светљење сматрати као битну особину 
тела. Што је безброј звезда ВИДЉИВИХ, то још није доказ да не 
постоји и безброј невидљивих звезда" (R. WOLF, р. 743. ANM.). 

481. Џон Фредерик Вилијем Хершел проналази актином.етар, инстру
мент за мерење инсолаЦИЈе. 

482. Ф. В. Бесел постаје оснивачем астрономије невИДљивога, на начин 
што даје објашњеље о сопственим кретаљима Сириуса и Прокиона 
(А. М. CLERKE, р. 54). 

483. Бесел утврђује 'посматрања окултзција некретница да Месечев преч
ник није приметно (мерљиво) маљи него што се добива дирек
тним м.ерењима. А то знач:и да светлоCШI зраци, што од звезде 
додирују Месечев руб, не бивају услед рефранције скренути (А. 
PANNEKOEK, р. 371). 

484. У јесен почиње Бесел npедрадове за своја одређиваља параЛЗI<са 
некретницз са хелиометром. Као прве бира некретнице t:I- Bootis 
и 61 Cygni (DIE STERNE, Z. 1938, р. 247). 

1835. 

485. Релатиuно близак пролаз Енкеове комете крај планете Меркура 
ом:огуЋује да се одреди, доста тачно, маса ове IIЛзнете (А. PANNEKOEK, 

р. 358). 

1836. 

486. За време прстенастог помрачења Сунца (од 15. маја) енглески астро
ном С. И. Бејли ззпажа једну необичну појаву. Непосредно пре 
него што he се Месец поставити испред СунЧева диска, још док је 
Месечев руб додиривао Сунчев, појави се на рубу, за неКОЛИI(Q 
тренутака, низ сјајних зрнаца, раздвојених извесним бројем црних 
праЗIШна. Појава је тада названа "Бејлијева зрна". Сад се зна да 
је то физиолошка појава, која потиче отуда што око увеличзпа 
прорезе између Месечевих IIЛанинз, пројицираЮlХ на руб, кроз 
који се пробија Сунчева светлост (Ј. м. CLERKE, р. 80; R. L. WATER

FIELD, р. 20). 

487. Љщбер Адолф Жак Кетеле је могао да објави да, поред M~PCl<OГ 
рој а од 10. новембра, постоји и други датум у годИlШ, 10. август, 

• 

'" 
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око којега су појаве м.етеора необи'iНО обилате. T~:кo би два роја 
метеора била периодИ'шз, који се појављују у исте датум.е. Што 

"-а.начи да се м,оже закљyтmти: 1) да се ком.аДИ, ИЗ којих се састоји 
рој 'крећу око Сунца ПО путањи, као рој; 2) да путања сече 3емљину 
путању у једној таЧКИ. У првом случају, у тачки кроз коју Земља 
пролази у новембру; у другом, кроз коју 'Земља наилази августа; 
да је рој, место да буде ограЈШчен, сферна облика и да се просгире, 
скоро континуирано, у оБЈШКУ npстена око целе путаље (R. L. 
WATERFIВLD, р. 25). 

488. Излази и четврти део (лист), од четири дела, В. Бер и И. Х. Мед
'лерове Месечеве карте, која је произишла као плод седм.огодишње 
заједничке посмаТРЗЧI<е делатности, ПОД насловом "Марра sele
nographica" (DЛS WELTALL, В. 36, t. 3, р. 42). 

489. Ј о х а" Л а м о "ш (Johannes Lamont) (1805-1879) мери, за 
време опозиције IIЛзнетоида 2 Palas, по врло ловољном времену, 
Ш1анетоидов пречник, И, на средљој даљини овога r = 2,7726, на
лази за привидни пречник 0".51, то јест 145 геогр. миља, или 212 
км (G. А. JAHN, р. 32). 

490. Ернст Флоренс Фридрих Хладни (1756-1827) тврди да метеори 
нису Шi терестриЧI<ОГ, ни селенистиЧI<ОГ, веn космичког поре:кла 

1837. 

. . 
ПОЈаве, и да ОПИСУЈУ лутаље у истом, простору као и Ш1анете и но-

мете. у оно време он за ову тврдљу није имао други аргумент осим 
њихову изванредну брзину (Ј. Н. у. MADLER, 1I, р. 60). 

491. Ф Р u д Р u х В и л х е л м А у г у с ш А Р г е л а Il д е р (Frid
rich Wilhelm August Argelander) (1799-1875) налази, помоћу 390 
звезда са одређеним сопственйм кретањем за положај апекса, за 
епоху 1792, ",~260047' и 3~+31018' (Р. BOQUET, р. 503). 

492. У расправи "Ueber die eigene Bewegung des Sonnensystems" (О 
сопственом кретаљу Сунчева система), који је Петроградска ака
деl'l\ија наградила, потврђује Аргеландер положај ноји је Хершел 
био одредио (R. WOLF, р. 734). 

493. Т. Х. С а" е р (Th. Н. sшn.mег) налази једну згодну и сигурну, 
графичку, м,етоду за одређиваље положаја брода на пуч:ини, помоћу 

, пројекције пређеног пута на Меркаторовој карти. IboMe је обележе
на нова ера у практичној навигацији (н. SADLER, OCCASIONAL NOTES, 
В. 1945). 

494. Француски физичар М о д С е р 6 е М а ш и ј а с П у ј е (Maude 
Servais Matthias Pouillet) (1791-1868) одређује вредност соларне 
константе; уједно налази да се она меља за 20/0) а за износ јој налази 
1.94 (Е. ZINNER, р. 514; Р. DOIG, р. 140). 
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495. Ф. Г. В. Струне публикује своје велико дело· "Mensurae Micro
metricae", које је садржало положаје, боју и привидну величину 
2640 двојних и многоструких звезда (Р. DO!G, р. 149). 

496. 25. априла Јохан Франц Енке 
(1791 - 1865) примећује, пос
матрајући велИКИМ дурбином 
Берлинске опсерваторије, да је 
спољни Сатурнов прстен поде

љен на два дела узаном црном 

пругом (Е. HOEFER, р. 567). 

497. Ј о з е Ф Моршшаш (Joseph 
Morstadt) (1797-1869) из Пра
га прИ_'о1:ећује да би новембарски 
рој м.етеора могли бити расути 
атоми репа Бјелине комете, чију 
путању Земља у то време про

сеца (л. М. CLERKE, р. 403). 

498. Почињу да се врше мерења 
топлотног Сунчева дејства, са 
извесном научном таЧНОШћУ (А. 
М. CLERKE, р. 274). 

499. Аргеландер управља радовима 
око изградње и организаЦИЈе 

Ф. Г. В. Струве 

астрономске опсерваторије у Бону; постаје љен директор и то 
остаје до своје смрти (1875) (Р. BOQUET, р. 502). 

1838. 

500. ЈЗ. децембра објављује Бесел резултат одређиваља паралаксе 61 
Cygni, које је извршио Фраунхоферовим. хелиометром, и добио 
вредност 0".31, што одговара даљини од 10.4 светлосних година 
(као коиаttнy вредност добива за паралаксу О" .35, што износи 
9.4 светлосних година) (ASTR. NACHR., В. 16 и 27). 

501. Хајнрих Швабе установљава оtffiгледност периодичног тока акти
вности Сунчевих пега. Као прву приближну вредност нав()ди 
периоду од око 10 година (R. WOLF, р. 655). 

502. Из низа од 2153 врло тешких и савесно изведених експеримената 
Хенри Кевендиш (1731-1810) закључује да је наша планета тешка 
5.66 пута онолико колико и исте величине сфера пуна воде (Ј. 
М. CLERKE, р. 79). 

503. Петер Андреас Хансен, из Готе, пошто није имао потребне инстру
менте за посматрање, поtffiње да развија своју теорију ~ кретању 
Месеца, на којој је радио двадесет година. Намеру је имао ДА својом 
теорИЈОМ постигне. да одступања не буду већа од секунде луна у 

• 
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положајима Месечевим, добивеним у ГриЮiЧ)' од 1750. Таблице, 
изр~ђене на основу ове теорије, које је касније издао Британски 
адм'Йрa.тrn.тет, служиле су више од пола столећа као основа ефеме
ридама што издаје Nautical Almanac (А. Pl\NNEKOEK, р. 365). 

504. 7. јануара саопштава Доминик Франсоа Жан Араго (\ 786-\ 853) 
проналазак И. Н. Ннепса (1765-1833) и Л у ј а Д а г е р а (Louis 
Daguerre) (1787-1851), назван дагеротиrшјом, касније усавршеном 
фотографијом (1.<. WOLF, р. 548). 

1839. 

505. \6. септембра приказује Ирбен Жан Жозеф Леверје (Ur
Ьаin Jean Joseph Leveгrier) (1811-1877) Фраипуској академији на
ука СВОЈ рад о секуларним променама елемената веmIНИХ планета; а 

14. октобра објав.љује свој рад о стабилност СУlIчсва система 
(ANNALBS DB L'OBS. DE PARIS, t. XV, р. 23; А. м. ·CLERKE, р. 105). 

506. 11. јануара Т о А< а с Х е " д е р с н (Thomas Henderson) (1798-
-1844) износи пред Astr. 50С. свој рад о паралакси ос Centauri, 
не.I<ретиице јужне хемисфере. Мерења је извршио са опсерва
торије Рт добре Наде, али их је обрадио тек шест година касније, 
И тако се ЛИШИQ пр~енства у I<ОрИСТ Беселову (R. L. WAТВRFIELD. 

р. 19). 

џ. К. Адамс Д. Ф. Ж. Араго 

507. Хойкuнс (Hopkins) закључује једино из мерења положаја некрет
пица да наша Земља мора бити бар од 175 до 220 m у дубину чврста. 
Доказ за ову своју тврдњу налази једино у томе што - каже он 
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- кад би она била течношћу напуњена (здела), прецесија и нута
ција морале би бити знаmо веће него што их данас налазимо (А. М. 
CLERKE, р. 321). 

1840. 

508.23. марта Џоn Вилијем Дрейер (Јоhn William Draper), 
физичар из Њујорка, успева да помоћу Њутонског телескопа, од 
2.5 m жижне даљине и 0.13 m отвора, добије прву представу Месе
чеве површине дагеротиrшјом. За то му је требало двадесет минута; 
а обим слике је износио један палац (2.54 mm) у пречнику {Е. ZINNER, 
р. 576; HANDBUCH DER ASTROPHYSIK). 

509. 8. маја пише Бесел у једном писму А. ф. Хумболту "Ја мислим 
да ће ДОћИ час кад ће решење проблема бити нађено у једној новој 
планети непознатих елемената, према њеној акцији на планету 
Ураи, коју (акцију) ћемо моћи контролисати према њеном дејству 
на Сатурна (ARAGO, t. IV, р. 513; Р. HOEFER, р. 575; Р. BOQUET, 
р. 492). -

1841. 

510. 3. јула, џ о н К а у ч А да ... с (Јоhn Couch Adams) (1819-
-1892) каже у свом дневнину: ' .. Одлучио сам, да, од ове недеље, 
почне1t1, ЧИМ положим иcrmт, да исrrnтујем неправилности у Уранову .".. ' 

кретању, КОЈа су ЈОШ нераЗЈашљена, а са циљем да видим да ли се 

могу приписати дејству неке још неОТI{ривене планете, иза Уранз; 
па ако је тако, да јој се приближно одреде путањски елементи, 
". који би, вероватно, ОМОГУћИЛИ и љено откриhе" (OBSERVATORY, 
р. ?). 

511. Ф. В. Бесел из десет обављених премера дужине лука степена 
изводи димензије Земљина сфероида и налази а = 6 377 397 т, 
b~6 356 079 m, a~1/299.1528 (G. PERRIER, .GEODESIE, р. 125). 

512. Ј о 3 е Ф п е Ц. а /1 (Joseph Pezval), из Беча, планира свој чувени 
систем СDчива, који ће, у оно време, револуционисати фотографију 
портрета; касније, поправљена верзија тога мана, показала се, 
као моћно средство, и у астрономске сврхе, као што је то Показао 
Барнард. 

513. ПредузимајућидаодредиСунчевеелементе, Пол Огuсш Ерuе
сш Л о жј е (Раиl August Ernest Laugier) (1812-1868), члан Фран
цуске академије наука, посматра велИКИ број Сунчевих пега, на 
обе хемисфере, и налази, за нагиб Сунчева екватора према екватору 
709'; за лонгитуду узлазног чвора Q = 75016'; за трајаље ротације, 
у средњу руку 25.34 дана. ОСИМ тога, указао је на једну околност 
(коју је Шајнер био приметио, али је сасвим занемари~), то јест 
да свака пега, према свом положају, даје рззличиту ротзЦију) које 
варирају - према томе како их је Ложје посматрао - између 

• 
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24.28 и 26.23 дана (Ј. м. У, MADLER, t. 1I, р.' 496; Р. " HOEFER, р. 

53~ 
Ј( ар л Ј(р ај л (Karl Кreil) (1798-1862), директор бечког 
централног метеоролошког завода, установљава да не деЛУЈе само 

Сунце, већ и Месец, на Земљин магнетизам, ШТО Едвард Сабин 
(1788-1883) проверава и потврђује многим истраЖИD<Јњима (л. 
М. CLERКE, р. 171; R. WOLF, р. 658). 

515. Б. Бесел одређује Јупитерову масу и добива вредност 1/1047.87, 
врло блиску Еријевој вредности. Свој резултат саQпштана Фран
цуској академији наука. И тврди да грешка не ДОСТИЖС 10-4 (1. 
Н. у, MADLER, t. 11, р. 445). 

1842. 

516. џ. к. Адамс (1819-1892) почиње своје рачуне одступаља Уранове 
лутање, која ће довести ДО откриhа непознате планете (А. PANNE

КОЕК, р. 380). 

517. Ђ. А. М а џ о к u (G. А. Majocchi), у Милану, успева да 
сними "срп" Сунчева диска пред наступ тоталитетз, али му не 
полази за руком да добије снимак короне на дагеротипским пло
чама (ANN. DER К. К. SТERNWARTE IN WIEN, NEUE FOLGE, 2, 38, 1843; 
А. м. CLERKE, р. 61). 

518. Ј( Р u с u< иј а" До й л е р (Christian Doppler) (1803-1853) об-. . . 
ЈаВЉУЈе расправу и у ЊОЈ принцип, КОЈИ данас НОСИ његово име, 

према којем се квашпет светлости (и звука) мења са релативном 
брзином посматрача И извора светлости (звука). Касније је принцип 
стекао велики значај, нарочито у астрофизици, где је искоришfiен 
за одређивање брзине небеских тела (А. М. CLERKE, р. 256; DIE 

STERNE, Б. 3. 1938, р. 169). -~ . 

519. 8. јула, тотално Сунчево помрачење сматра се као ПрI30, научио 

посматрано, у свима појединостима (корона, протуберанце), од 
стране Ерија, Бејлија, Арага, Струвеа (А. М. CLERKE, р. 81). 

520. Аргеландер први констатује да 1830. Groombridge има необично 
велико сопствено кретање, тако да ће - према љегову рачуну 
- у року од три века, променити ПQложај за ц~o Месечев дијаметар 
(w. W. BRYANT, ASTRONOMY). 

521. Жан Силвен Бели (1736-1793) посматра Долондовим ахроматским 
дурбином, од 31/2 стопе жижне даљине, потпуно Сунчево помра
чење, из Павије, и бележи да је ширина короне, мерена од Месечева 
руба, износила .половину Месечева преЧЮiка. Имала је изглед 
сјајних зракова (А. М. CLERКE, р. 31). 

522. Може се тврдити да је право откриfiе Сунчевих главних карак
теристика, мислимо у овом тренутку: на КОРОНУ, као и на ХРОМО-
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сферу, и пламенове ноје из ње избијају, почело 1842 (а допуњено 
девет година насније) (А. PANNEKOEK, р. 406; А. м. CLERKE, р. 92). 

523. После двадесет година експериментисања, успева најзад (1842) 
В и л u ј а м: П а р с о н с (Wi1liam Parsons), касније л о р д Р о с 
(Lord Rosse) да, у року од три године изгради-телескоп (са огледа
лом), отвора од шест стопа (182 ст), са којим открива спиралну 
природу неколиких маглина (л. PANNEKOEK, р. 332). 

Сунчеве протуберанце 

1843. 

524. Самуел Хајнрих Швабе, апотекарев син из града Десау (Dessau), 
на ОСНОВИ седамнаестогодишњих посматрања Сунчеве активностv. 
(А. N. NQ 495) објављује: "Ако упоредимо број група и дана без 
пега, долази се до тога да Сунчеве пеге имају периоду ОД, отпрн-. . 
лике, десет година, и да се ПОЈаВЉУЈУ тако често за првих пет година 

да је мало, или никако, дана без пега" ". "Будућност треба да 
покаже да ли та периода показује неку сталност, да ли слабија 
Сунчева 3I<Тивност траје годину две, и да ЈШ се та активност поја

чава брже него што слаби (В. S. А. Р. t. 1940 - XI, р. 243). 

525. И. В. Дрепер успева да добије дагеротипни снимак Сунчева 
спектра који му показује нове Фраунхоферове линије, како у 
инфрацрвеном делу тако и у ултраљубичастом, дОК их Б е к р е л 
(Becquerel) открива, независно, нешто касније. 

526. 28. фебруара изненада је засјала крај Сунца, вероватно најсјајнија 
и најинтересантнија комета столећа. Била је ТОЈШI{О сјајна да је 

могла бити виђена као кратка, сјајна, оштрица крај Сунца. Током 
средине марта, пошто се померила у тамнији део неба, могла је и у 
том крају бити виђена, као дуг, сребрнаст зраI<, који се, ширио 

изнад Сунца при залазу. Дужина I<OMeтe могла је бити, оцењена 
на неких 200 милиона миља: нађена је једнаI<а двострукоЈ\цаљинн 
Земље од Сунца. Али најневероваТlшји део пута ове комете био 

• 
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је љен прилазак и пролазак м.имо површине Сунца.' Креfiуlш се 
о:кр 360 миља у секунди про јурила је дубоко кроз корону, про
лзз'Ыш, крај површине самог Сунца, на не веlюј даљИНИ ОД 30.000 
миља. Тако је, у размаку од свега Два часа, пројурила ирај СуIЩЗ, 
и прешла с једне на другу његову страну, а у истом том размаку, 
морала је не само обрнути смер свог нретања, веа и правац свог 
репа. Овај је догађај утолико важан био, ШТО је одавао ВрЛО раз
ређену природу короне, и служио уједно као доказ, цутем reductio 
ad absurdum9 , да репови комета не могу бити љихови стални до
даци. Репови су редовно усмереЮl приближно у правцу супроrnом 
ОД Сунца. Према томе, ако комета, у размаку ОД два часа, може 

да пређе с једне на другу страну Сунца, брзина оног далеког краја 
кометина репа постаје не само несхватљива, већ немогуlюм. Другим 
речима, приметило се да репови морају бити нека врста извирања 
(еманације) електрицитета, који Сунце стално избацује из кометине 
главе, брзином блиском брзиlШ светлости (R. L. WAT~RFIELD, р. 
22). 

527. 19. марта, Ф. Араго са сараДНИlЏiма (Е. Ложје, Ж. М о. е а. 
Mauvais), А. Бувар, Х. Ф ај (Н. Faye) и Г у ж о" (Goujon) 

• 
посматра ЗОдИЈачку светлост поларископом, али не открива ни 

најмаљег трага поларизоване светлости. До истог резултата су 
дошли и десет дана доцније (FESSENKOFF, THESE, 1940, р. 50). 

528. Изграђена је, у сваком погледу примерна, Морнаричка (Naval) 
астрономска опсерваторија, у Вашингтону (САД) (Е. ZINNER, р. 585). 

529. Ф. В. А. Аргеландер (1799-1875) уводи методу за процењивање 
малих разлика у сјају звезда ПОМОВУ ТЗВ., "корака". Своје прве 
резултате објавио је у раду о !) Lyrae; у наредној четпрти столеhа 
наставио је' да посматра ново отиривене променљипе, изводев.и 

љихове КРИЕе сјаја и периоде прgмене (А. PANNEKOHK, р. 435). 

530. Сасву',М необичан случај, представљала је, треве привидне величине 
звезда, Е Aurigae. ј. Ш.м: u ш (Ј. Schmidt) је посушьао да ова 
звезда поназује мале, неправилне, промене сјаја. Четири-нет година 
затим Аргеландер и Х-ај с (Heis) је примеhују иао четврте при-

• • 
видне величине звезду; али наредних година показивала Је само 

сумљиве промене (л. PANNEKOEK, р. 439). 

1844. 

531. Ф. В. Бесел саОIПIIтава ВеСТ да Прокион и Сириус мора ју, по свој 
прилици, да буду двојне звезде, од којих је за нас само једна од 
ових видљива (л. М. CLERKE, р. 54). 

532. Почетком године-Џ. К. Адамс подноси Astr. Soc. рад под насловом 
.,Elements of the Comet of Faye" (Елементи Фајеве «омете), у коме 

, свођеље на апсурд 
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износи идеју: "да се можда комета није нретала својом садањом 
путањом; већ да, као и у случају комете 1770, љену садању појаву 
дугујемо дејству планете Јупитера". И затим наставља да покаже 
да су се l(Омета и планета морале у не тако давној прошлости једна 
другој приближити (око 1840). 

533. Грађани Бостона (САД) сами подижу астрономску опсерваторију 
Harvard Соllеgе(л. РЛNNEКОЕК, р. 322). 

534. У САД почиље се време преносити ПОМОћУ електричних сигнала. 

535. Јуна месеца, капетан В и лк е с (Wilkes) и поручник Е Л д (Eld) 
одређују разлику географске дужине између Вашингтона и Бал
тимора, први пут, примењујућИ телеграф (Е. GUYOT, р. 173). 

536. Бесел изражава c~ojy сумљу да географска ширина може .бити 
променљива, јер се географска ширина Кенигсберга, у току пос
ледње две године, променила за 0".3 (Е. ZINNER, GESCH. DE STERNK, 

р. 451). 

1845. 

537. 2. априла, на Арагов подстицај, полази за руком Жан Бернар 
Леон Фукоу (Jean Bemard Leon Foucault) и Хuuолuш Луј Фuзоу 
(Hippolyte Louis Fizeau), на Париској опсерваторији да добију 
дагеротипни снимак Сунца, на коме су јасно ограЮiчене две групе 
пега (R. L. WAТERFIELD, р. 63; А. м. CLERKE, р. 203). 

538. 5. маја, на седници Академије науна, Р е м и А р м а н К у л в и е
-г р а в иј е (Remi Armand Coulvier-Gravier) (1802-1868), љу
битељ-асгроном, подноси саопштење о проналаску законитости у 
распореду бројности метеорских појава у току месеца сване 
године (R. WOLF, р. 701). 

539. 29. децембра, посматрају Херик (Herrik) и Бредли, са универзи
тетске опсерваторије Јел (Yale), поделу Бјелине комете у два 

дела. А јануара 27. осматра Хајнрих Луј д'Аресш (Heinrich 
Louis d'Arrest) већ две глав~номете; а још касније и две одвојене 
комете (SKY AND TELESCOPE, 1965, р. 351; R. WOLF, р. 717). 

540. 28. новембра, први пут, примеhује џ о н Р а с е л Х и" д (Јоћп Rus
"е1 Hind) (1823-1895) необичан изглед Бјелине комете; 19. децембrа 
примеhу;е да комета добива нрушкаст облик; а десет дана насније 
запажа два одвојена тела (А. М. CLERKE, р. 127). 

541. џ. К. Адамс саопштава септембра професору џ е ј м с Ч а л и с у 
(Јате. Challis), тадањем диреК10РУ опсерваторије у Кембриџу, 
коначно добивене вредности за масу, хе.mюце.нтричну лонгитуду и 
елементе лутаље хипотетичне планете. Исте, нешто ПОПQављене, 

резултате саопштава наредног месеца и Краљевском actpoHoM)" 
Ериу (R. WOLF, р. 538) . 

• 
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542. Новембра Ирбен Жан Жозеф Леверје (1811-1877) објављује ре
I3идовану теорију Уранова кретаља (А. PANNEKOEK, р. 360). 

543. 1 О ~веМбра прика'зује Леверје, први свој рад са резултатима поре
мећаја у Уранову кретању, под дејством ЈУIШтера и Сатурна, и 
показује да познати поремеhаји нису довољни да објасне Ураново 
понашање (А. М. CLERKE, р. 106). 

Ж. Б. Л. Фуко И. Ж. Ж. Леверје 

1846 •. 

544. М е ш ј у ф о п ш е п М о р u (Matthew Fontaine Maury) (1806-
-1873), диреI{ТОР Морнаричке опсерваторије, у Взшипггону, из
вештава да је мерио дурбином од 24 ст, 12. јануара, кад је комета 
била 9-10 привидне вели:чине, али ништа није на l<омети уочио 
(А. Ј. <. 1850, р. 135). Међутим наредног дана (13. јануара) је при
метио удвостручавање номете (А. Ј. t. 1, 1846, 'р. 293; м. N. t. VП, 
р. 90; А. М. CLERKE, р. 127; 1. D: о. ХХ, 1937, р. 109). 

545. 1. јуНа, иа седници Академије наука, Леверје саОlШlтава свој други 
мемоар о Уранову кретаљу. Показује да није могуtuю представити 
планетино кретање, ако се не уведе и поремеliајно дејство једне HQBe 
планете. И даје елементе те планете за 1847. јануар 1. (А. М. CLERKE, 

р. 106). 

546. 29. јула почиље Чалис, директор опсерваторије у Кембриџу своје 
трагање за непознатом планетом; према Адамсовим подацима, у 
појасу од 300 у лонгитуди. Но без звезданих карата. Свако поље 
је, према томе, требало преlш двапут, и то у извесном размаку. 
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Накнадно се испоставило да је 4. и 12. августа наилазио на планету 
коју 'је тражио, али то није утврдио: ШIје је тада препознао. 

547. 31. августа Леверје .завршава своје рачуне; одређује положај не
познате планете, водеfiи рачуна о Урано~им поремеfiајима и добива 
ове путањсне елементе нове планете: 

а ~36,154 L ~318047' за 1. 1 1847. 
о 

Р ~ 217,387 год. 
е ~0,10761 

'" ~284045' 

m~1/9300; 
1~326032' 

)'~33,06 а. ј. 

и 23. септембра моли Г а л е а (Galle), у Берлину, да потражи 
нову планету (Соmрсе, Rendus, 1946). 

548. 18. септембра се Лев.ерје обраfiа писмом Галеу и моли га да жртвује 
неколино тренутака оном делу неба где би се могла наhи нова 
велика lIланета. 

549. 12. октобра обраhа се ЧаJI!'С писмом Сер Џорџ Ерију: "Планету 
бих био нашао, да сам посматрање проверавао, или да сам уносио у 
звездану нарту" (А. М. CLBRKB, р. 107). 

Снимак предвиђеног и стварног положаја планете Нептун 

550. 23. септембра Леверје поново пожурује Галеа да потражи не
познату планету. 

Исто вече Гале упоређује поље вида са одличним звездаЈШМ 
нартаМ<1, Анадемске звездане карте, које је завршио Бреминер 
(HORA XXI). И готово одмах је приметио, врло близу положаја 
који је Леверје предсказао, звезду 8. привидне величине, ноје 
није било на карти. Одмах је измерен њен положај (три пута) 
у односу према једној ненретници из Беселова каталога. Резултат 
упоређења је био 

Т. sid. 22'52т ~~~-:-lт25'.84, 
23 47 ~~~ -:-1.25.30, 
о 52 ~~~ -:-1.25.34, , 

M~-:-1'35".9. 
M~-:-1.37.9. 
М~-:-1.з5.9. 
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Наредне вечери 

T.,Si.d. 20' 7т 

" 21 11 
2220 

је нађено: 

6.а.=....;..1 т24' .56, 
1\.0<= 71 21.30, 
1\.0<= 71 21.08, 

11.3=71'16".4 
11.3=7114.8 
11.3=71 14.4 

, 

551. 25. сеrrrембра, Гале пише Леверјеу: "La planete dont VQUS avez 
signale lа position, eXiste reellement"lO. 

1847. 

552. В u л u а м Л а с е л (Wi1iiam Lasse1) (1799-1880) открива Неп
тунова сателита; посматра га 11. и 30. новембра, као и 3. децембра, 
аЛ~I само ОТI<ри'ће сателита саОlIштава тек 3 .. августа 1847 (л. м. 
CLERKE, р. 110). 

1848. 

553. В u л u а м К р а и ч Б о и д (Wii1iam Cranch Bond) (1789-1859) 
и В. Ласел СНОРО једновремено откривају (16. и 18. септембра) 
Сатурнова 7. сателита, као слабу звездицу, у равни прстенз, који 
добија име HYPERIQN (А. М. CLERKE, р. 111). 

554. Вилиам Краич БоНД, харвардским рефрзктором, и ВИJD1ЗМ Л<1сел 
(1799-1880), својим телескопом, ОТI<ривају, скоро једновремено, 
осми Сатурнов сателит (А. PANNEKOEK, р. 383). 

555. Ар,,,анд Хиполит Луј Физо (1819-1896), први, примеhује да ће 
се промене у таласним дужинама спектарских линија небеских тела 

(Доплеров принцип) мо'ћи искористити за одређивање радијалних 
брзина тела, која их емитују, а, у извесним случајевима, и за одре
ђивање даљина ових тела) (DIE STERNE, 1938, р. 169; А. м. CLERKE, 

р. 258). -

556. Док Шарл Месије није Андромедииу маглииу могао (1771) рас
твориrn, нити у њој угледати иједну звезду, Вилијам Бонд, први 
директор Харвард Колеџа опсерваторије могао је разазнати и из
бројати преко 1500 некретница. 

557. Е д у а р Р о ш (Edouard Roche) (1.820-1883) долази до резултата 
својих истраживања (тзв. "Рошове границе") према којем се сателит, 
густине р, који обилази око планете полynречника Ro и густине 

( РоЈ'" рО, мора распасти, ако планети приђе ближе од 6.о = 2.44 Ro -; . 

Другим рещ.t:ма, сатели.т IUlанетине густине морао би се распасти, 
под дејством аксифугалне и :п.rшмске силе, ако би пришао IUlанети 
ближе од 2.44 Ro (R. L. WAТERFILD, р. 55). 

10 Планета чији сте положај јавили, заиста постоји. 
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1849. 

558. А. Х. Л. Физо успева, први, да експериментатю, ПОМОЋУ зynчастог 
точка, одреди, у затвореном проcrору, брзину светлоcrи, и добива 
као вредност 313.000 км/сек. (А. м. CLBRKE, р. 292; А. PANNEKOBK, 

р. 344). 

559. Према Џону Хершелу (1849) астрономија ће се служити јулијан
ском периодом и, као почеrnи, узимати О. јулијансI<И дан = 1. јануар 
(-4712 год.) ~ 1. јануар 4713 пре Хр., а доба дана ће се изражавати 
у деловима дана (В. ZlNNER G. D. STK. р. 420). 

в. к. Банд Е. Рош 

18.0. 

560. А. В. Хумболт објављује преглед Швабеових посматраља (почев 
од 1826) Сунчевих пега, из којега се Јасно ВИДИ периодичност 
појаве ("KOSMOS", зnа свеска). 

561. 15. новембра Џорџ Филипс Бонд упозорава астрономе да 
између два тамна, већ посматрана, Сатурнова прcrена, поcrоји 
треfiи, релативно таман. Неколико дана кзсни.је, незаВИСНО, при
мећују га В. Р. До 3 (W. R. Dawes) и Ласел у Енглеској, и 
изражавају чуђење да ова 'flliњеница није раније откривена (А 
М. CLERKE, р. 112): 

562. На изложби у Лондону W. С. Bond излаже један Месечев дагеро
типни снимак (А. PANNEKOEK, р. 373; R. L. WATERFIELD, р. 63). 

563. Класа спиралних маГЈШна до ове године броји 14 чланощ (л. М. 
CLERKE, р. 156) . 

• 
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564. До ове године је обрачунато око 200 IIутања двојниХ" звезда; нај
Kl'alia је револуција била од· 31 године (имала је ~ Hercu1is) по 
еЛИпси од 2".4 (А. PANNEKOEK, р. 430). 

1851. 

565. Ј. Б. Л. Фуко успева, први пут, 8. јануара, у подрумским просто
ријама свог стана, у Паризу, са клатном, дужине 2 m и лоптом 
тешком 5 kg; затим на Париској опсерватор»ји, са клаТlIОМ дужине 
11 т; а, исте године, у Пантеону, са клатном дугим 67 m (од жице, 
пречника 1.4 mш) и лоптом тешком 28 kg, и њиме постиже трајаље 
двоструке осцилације од 16'.4; - оглед којим је БИJlа доказана 
Земљина дневна ротација (LE CIEL). 

566. Ау г у с ш Л у д в u г Б у ш (August Ludwig Busch) (1804--1855), 
у Кенигсбергу, успева 28. јула да добије дагеротипни снимак то
талног помрачења Сунца, на којем се, по први пут, примевују 
трагови короне и протуберанаца (Ј. н. у. MADLER, 1I, р. 130). 

567. Јоханес Ламонт (1805-1879) немајyliи ни појма о Швuбеову про
иаласку периодичности тока Сунчеве активности, објављује криву 
промена 3емљини.х магнетских елемената, у фУНКЦИ ји времена. 
Неколико месеци доцније примеhују, прво Е. Сабил, за њим Ф. 

П. Готје и Р. Волф, фрапантну подударност између КРИВИХ промена 
магнетских елемената и Сунчевих пега (ЛNN. DER PHYSIK, t. 
LXXXIV, р. 580; А. м. CLERKE, р. 167). 

568. 4. октобра, са Малте, открива Ласел, својим великим телсскопом, 
два нова Уранова сателита, са врло мало елИПТИЧRИМ 'путањама 
и револуцијама од 2.5 и 4.1 дана, које је џ. Хершел назвао ARIEL 

и UMnRlEL (DIE PLANETEN, В. PETER, р. 113; А. м. СLПП.КЕ, р. 114). 

569. К р. А. Ф. П е ш е р с (С. А. F. Peters) (1806-1884) констатује 
пром.енљивост у Сириусову сопственом кретању (R. \'<:'OLF, р. 743). 

570. ПОШ10 је вев био четврт века провео на праhењу тока Сунчеве 
активности, Х. Швабе је могао констатовати - пеРИОДИЧIIОСТ ове 
појаве, пеориде од оно десет година (R. L. WATERFlELD, р. 41). 

1852. 

571. 22. фебруара почиње Ф. В. А. Аргеландер, са својим асистентима 
Торманом (Thormann), ШенфелДО14 (Sсhбnfе1d) и Кригером (Krii
ger), посматрања звезда до 9.5 привидне величине, ноја ве привести 
крају (27. марта 1857, после 625 ноliи посматрања) познатим во 
каталогом од 325.198 звезда (R. WOLF, р.726-8; F. BOQUET, р. 501). 

572. Р. Волф израчунава периодичност Сунчевих пега и валази 111/. 
година (R. WOLF, р. 659). 

573. Џон Расел Хинд (1823-1895) открива, у сазвежђу Бика, прву 
поменрљиву м.аглину (CHAМBERS, DBSCR. ASTR. р. 543; А. м. CLERKB, 

р. 464). 
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574. У августу је двострука комета (мисли се на Бјелину) поново прошла 
КРОЗ свој перихел, али услови за њено посматраље нису бюm: 
повољни. Тек 16. септембра могао јој је П. Секи, у Риму, открити 
пратиоца. И тада је оценио да му, је удаљеље од главног дела нарасло 
на 271.000 миља,. отприлике. Усноро затим нестала су оба дела и 
никад више нису виђена, иако је Сантинијевим истраживањима 
била одређена њихова лутања (л. М. C~ERKE, р. 129). 

",<;.;-;", ' 

,-,>-,' ' /Л 

Р. Волф Ш. Е. Делоне 

575. 18. марта подноси Е. Сабин свој извештај R. S., а 6. маја чита га 
и објављује у РЫI. Trans. (У. CXLII, р. 103), о подударању, како 
у току тако и у фази, посматраних магнетских поремећаја са Шва

беовом периодом Сунчевих пега. Наредног 31. јула то објављује 
и R. Wolf, из Берна, (у Mitt. der Namrforsch. Gesellsch. р. 183); 
а 18. августа А. Готје, из Ли она, (у Arch. d., Sc. t. XXI, р. 194), 
независно један од другог (л. М. CLERKE, р. 168). 

1853. 

576. џ. к. Адамс саопmтава на седници R. S. свој чувени рад (од 10 
стр.) о износу секуларне а:кцелерације Месечева средљег кретаља. 
у С. d. Т. једанаест година касније Д е л о "е (Delaunay) каже; 
.,Појава AдaMC~Ba ~eмoapa био је стварно догађај;. би.1Щ, је то 
права ревулуцИЈЗ КОЈа се одиграла у том делу теОРИЈске астро
НОМИ1е" • 

• 
7 XpoRonornja 
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Делове је, уједно, потврдио Адамсову вредност mщелерЗIЏIје, 
Kqja потиче од секуларне промене ексцентричности Земљине пу
та:ЁЬе, а преостало одступаље између посматраља и рачуна ПРИШiсао 
је секуларном. продужељу дужИне дана услед ШlИМСКОГ треља. 
ОШ1Iирюt:ји1t\ рачуноМ, Адаме успева да сведе ИЗНОС секуларне 
ЗlЩелерације Месечева кретањз, за који је Лarmас био нашао 10" 
у столeliу, Хапсен налази вредност 11" .47, а из посматрања 12/1.18, 
И добија свега 5".70 (л. РЛNNEКОЕК, р. 366). 

577. Д е Л а Ри (De lа Rue) (1815-1889), енглески астроном аматер, 
служи се сувим rulОчама (које је први пронашао Арше (Archeг), 
две године раюt:је) за СЮiмаље Месеца (л. М. CLERKE, р. 203; R. 
L. WAТERFIELD, р. 63). 

578. 23. марта универзитет у Кембриџу објављује да је расписао за 
Адам.сову награду проблем стабилитета кретаља Сатурнова прстеиа. 

579. ТОКОМ августа је извршено у Немачкој прво одређиваље разлике 
географске дужине помоhу телеграфа, између Франкфурта на Мај
ни и БеРЈШна, залагаљем астронома Еикеа и Бриноа (Brtinnow) (Е. 
GUYOT, р. 176). 

580. Леверје објављује да yкymIa маса свих планетоида, који сачињавају 
прстен око Марса и Јynитера, не достиже ч. масу Земље (чак 
м.ора бити и знатно маља) (А. М. CLERКE, р. 351). 

581. У току осам наредних година Р и ч а р д К Р и с ш о Ф е р К е
р и" ,ш о" (Richard Christopher Caгrington) (1826-1875), из 
Редхила (Redhill), утврђује периоду ротације Сунца и констатује 
да се љено трајање повеhава идyhи од екватора ка виши.м. ширинама. 
Око екватора налази, за трајаље 25,0 дана; на 200 изнад екватора 
налази 25d 18h ; на 300 ротација је тр~јала 26dll h ; на 450 повеhавала 
се на 27d1 /z; но ту су се пеге Be~ ретко појављивале. Касније је 
ове резултате потврдио r у с ш а в Ш й е р е р (Gustav Sрбrеr) 
(1822-1891) немачки астроном (л. PANNEKOEK, р. 405; R. WOLF, 

р. 602). 

1854. 

582. Н о р м а" Р о б е р ш П о, с" (Normand Robert Роgзоп) (1829 
-1891), асистент на Рeдl<Лиф (RMc1iffe) опсерваторији Оксфорд 
~Oxford), аутор је једне важне (усвојене) сугестије; то јест, како 
Је разлика од пет привидних величина представљена, скоро тачно, 

разликом у сјају стоструком. вредношћу стопе ·на скали разних 
посматрача, те вредиоcrи би могле бити искоришв.ене као основа за 
дефиницију ПрИ,видне величине. Значи, ако збир од пет привидних 
величина представља промену од crocтpyкor износа у сјају, онда 

једна стопа привидне величине одговара промени од 2,512 пута 
промени сјаја. Другим речима казано, l-ве привидне ве.личи:не 
звезда је 2,512 пута сјајнија од звезде 2. привидне величине; а 



Хронологија астрономских тековина 99 

ова је 2,512 пута сјајнија од 3-ће привидне величине звезда. Тај 
број 2,512 је познат у астрономији као "Погсонов однос" (PANNE

КОЕК, р. 466; R. L. WATERFIELD, р. 35). 

583. Л у д в и г Ф е р ди" а" д Х е р м а" ф. х е л м х о л Ц (Lud
wig Ferdinand Hermann У. Helmho1tz) (1821-1894) објашњава 
константност Сунчева зрачења својом теоријом КОНТРЗIЩије: скyn
љењем, то јест приближавањем, честица Сунчеву средишту, сма-

. " . 
ЊУЈе се њихова потеНЦИЈална енеРГИЈа привлачења и ствара екви-

валентна количина тоruюте (А. Ј,ЭАNNЕКОЕК, р. 397). 

584. Т е о д о Р Б Р о Р с е" (Theodor Brorsen) (1819-1894), астроном 
на опсерваторији Сеифтенберг (Senftenberg), открива по њему 
названу појаву "Gegenschein", овако названа сјајна, веЂа, магли
часта појава покретна дуж еклиптике, која највelш сјај достиже 
cynpOТHO (угловна даљина 1800) од С)lJЩа (л. РЛNNЕКОЕК, р. 422). 

585. Ж а" Ш а к о р" а к (Jean Сћасотас) (1823-1873) посматра у 
Марсељу маглину (крај 1; Tauri), у сазвежђу Бика, коју је открио 
Хинд (\1. октобра 1852). Судеlш по доцнијим посматрањима, ово 
је био први, несумљиво утврђе1Ш, примерак маглине променљива 
сјаја (л. М. CLERКE, р. 464). 

1855. 

586. ш а р л М о " ш и њ и (Char1es Montigni), из Брисела, проиалази 
сцинтилом.етар, апарат за мереље промена боја звезда. Пронзлззач 
утврђује да најмаље трепере оне звезде које имају највећи број 
линија у спектру, а осим тога се јасно разликују. 

587. Леверје организује метеоролошку службу у Француској и сугерира 
инсталисање метеоролошке станице на врху ПИR дИ lvlиди (Pic du 
Midi), у Пиреиејима (ЛNN. DE TOULOUSE, <. XI, р. 1). 

588. Џон Расел Хинд наилази на мистериоз1Ш тип променљиве звезде 
U Germinorum. Ово би био прототип једне групе катаклизмичких 
променљивих, које често називају "патуљастим новама". Боље 
познате су SS Cygni и vw Нidrae, које су махом слаба сјаја, али С . . 
времена на време заСИЈаЈУ, и по неколико класа привидних величи-

1856. 

на, и то 62-152 данај остају то време тако сјајне, па се после 
вравају свом првобитном сјају (Е. ZINNER, р. 541). 

589. Џејмс Кларк Мексвел Uames C1erk Maxwell) (1831-
-1879) добива Адамсову награду, раcnисану за тему "Стабилитет 
кретаља Сатурнова прстења". У том мемоару доказује да једини 
УСЛОВ, ПОД којим структура Сатурнова система може избehи распад, 
у т.оме је да се прстен састоји из Хиља~а малих сателитиЋа (д~Ђa), 
КОЈИ се креЂУ ОКО Сатурна, сваки СВОЈОМ путаљом. Другим речима, 
прстен се стварно састоји од МНоштва тако збијених, малих, сате-

• 
l' 
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телитиhз, да ни највеfiим телеCl<ОПОМ не могу бити f појединачно 
В~eIШ (R. L. WAТERFIВLD, р. 55; Е. ZINNER, р. 517). 

590. Карл Авгусш Шшајllхајл (Kar1August Steinheil) (1801 
-1870), нем.ачии оnтичар, проналази, а наредне године, независно, 
и француски физичар Жан Бернар Леон Фуко (1819-1868), по
ступак за посребравање ста.клене површине телеСI(ОПСI<ИХ огледала. 
(R. L. WAТERFIELD, р. 77). 

Сатурн и н:егов прстен 

591. Н.з идеју о саставу Сатурнова прстена први је указао још Ж. Б. 
Каснии, претпостазивши да он мора бити састављен од мноштва 
толико збијених малих сателитиђ.~, да се са Земље они не могу 
lШ највеЋим. телескопом видети, нити примети.ти да се они крећу 
ОКО планете. Ty~ мисао су, прво Maxwell, а нешто касније, неза
висно, и Г u с ш а в А д о л Ф х u р" (Gustav Ado1f Him) 
(1815 - ? ), у спису "Le Monde de Saturne, ses conditions d'exi
stence et de dUIee" (Сатурнов свет, љегови услови за постојање и 
трајање), прихватили и разрадиЈШ (В. PEТER, DШ PLANEТEN, р. 
99). 

1857. 

592. Џорџ Филипс Бонд примењује фотографију за астрономска мерења 
двојних звезДа; тако одређује даљину и угао између комnонеиата 
које сачињав~ју двојну звезду. Прва код које је ове елементе из
мерио Бонд би-ла је звезда Мизар, у сазвежђу Великог Медведа 
(л. М. СLЕRIЩ р. 469). 

593. Из своје теорије о Месечеву кретању, Петер Андрус Хансен (1795 
-1874) изводи за Суичеву паралаксу вредност 8".92, док, у исто 
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време, Леверје добива, из поремећајног дејства Земљине масе 
на планете Венеру и Марса, вредност 8 ".95 (А. PANNEKOEK, р. 344). 

594. Данufел Керквуд (Danie1 Kirkwood) (1814 -?) указује 
на неправилан распоред у револуцијама пронађених rтанетоида. 
Док за њихову средњу вредност налази 4.7' године) појављују 
се празнине између појединих вредности револуција. Тако налази 
празнине код 5.93 и 3.95 година; дакле, тачио код 1/2 и 1/3 Јупите
рове револуције. И) што се повећава број познатих планетоида, ТО 

б . 2 3 Ј 
и празнине иваЈУ маље ynадљиве, I1пр. код - И - yrmTepoBe 

- 5. 5 
периоде. Претпоставља се да то мора бити последица дејства 
}упитерове привлачне сил~, која, очигледно, не дозвољава те 
једноcmвне коменсурабилитете и одвл_ачи лакше мала тела из тог 
положаја (А. PANNEKOEK, р. 356). 

595. Британски адмиралиrет објављује Хансенове таблице, рађене на 
основу његове Месечеве теорије, и служи се њима) читава пола 
века, у свом Nautical Almanacu (А. PANNEKOEK, р. 385). 

1858. 

596.2. јуна открива 'јјовани Башuсша Донашu (Gi..:>vanni 
Battista Donati) (1826-1873) из Флоренције, комету која остаје ви
дљива до 1859. марта 4 (дакле 275 дана), а слободним оком ви
дљива 112 дана (1. н. v. MADLER, t. п. р. 460). 

597. 6. септембра стиже Земља у раван кометине (Донати) путање; 
12. сеmембра реп јој достиже дужину од 6'; 17. сеmeмбра језгро 
комете достиже другу привидну величину; 30. септембра пролази 
кроз перихел; а 10. октобра пролази најближе поред Земље; реп 
јој је тада знатно повијен, и пружа се 550 иза главе. Кретаље јој 
је нађено ретроградно, а периода преко 2000 година СЈ. н. v. MADLER) 

t. II, р. 460). 

598. Г. П. Бонд, први директор Харвардске опсерваторије, предлаже 
да се привидне величине звезда одређују мерећИ пречнике љихових 
слика на фотографској плочи, да би се избегла посматрачева лична 
једнакост при визуалној оцени (R. L. WATBRFIELD, р. 96). 

599. Редовна дневна, фотографска, региcrpована стаља Сунчеве повр
шине почињу у Кју (у Енглеској) и трају све до 1872; тадасе 
настављају на опсерваторији у Гриничу (R. L. WAТERFIВLD, р. 63). 

1859. 

600. Ричард Кристофер Керингтон нашао је да се Суице не обрhе 
око своје осе као чврста лопта, већ делови љегове површи
не ближи екватору крећУ се брже) и ротирају за кpaћe~peMe, 
него Делови љегове површине који се налазе на вишим ширинама 

• 
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(северно н јужно). Усвојио је као средњу периоду Сунчеве ротације 
25 Дана и 9h , И нашао да је то одговарало ротацији Сунчевих пега 
на"'Севериој и јужној ширини ОД 140; на северIШМ и јужЮIМ шири
нама од 50", ротација је износила 27 1/2 дана. Две године касније 
је ДО ових вредноcrи дошао, независно, Г. Шперер, у Берлину 
(А. М. CLERКE, р. 194; R. L, WAТERFIELD, р. 33). 

601. 1. септембра, Керингтон и џ о н А н ш о н и Х о џ с н (JoЬn 
Antony Hodgson) (1777-1848), независно посматрају и опажају 
доста велику групу Сунчевих пегз, у близини централног мериди
јана; обојица, готово у истом тренутну, примећују појаву живе 
стветлосги (врста хромосферске ерупције), која се постепено гасила 
и, најзад, угасила, после једно пет минута. У исгом тренутку, при
мећен је поремећај на магнеТсюiм инструментима опсерваторије 
(В. s. А. "., t. 1950, р. 114). 

602. 12. септембра, Леверје у једном писму, УПУћеном Фају, изражава 
сумњу, на основи изучавања Меркурова кретаља, да ОКО ове пла

нете постоје једна или више интрамеркурCЮf.Х планета! 

603. Објављена истраживања убеђују R. Wolfa да између једне и друге 
Сунчеве активности (максимума И МИШfмума пега) никакве врсте 
веза не постоје, нити се може доказати (л. М. CLERКE, р. 170). 

604. Једини човек у ХVПI веку, који наcлyhује периодични карактер 
Сунчеве активности је К р и с ш и ј а н -Х о р е б а у (Christian 
Horrebow) (1718-1776); био је директор Копенхашке опсерваторије. 
Али тај наговештај остаје непримehен, у једном скоро непознатом 
журналу све до 1859 (А. М. CLERКE, р. 165). 

605. 15. децембра саОIП1Iтава Берлииској академији наука Г у с ш а 8 

К и р х о Ф (Gustav Кirchhoff) (1824-1887), немачки физичар, 
своје_ објашљеље звезданих спектара, специјално постанак апсор
пционих и емисионих зрачеља, и тиме астрофизици отвара значајну 
перспективу (ЛВНАNDL. D. BERLINBR AKAD., 1861, р. 80; А. М. 
CLERKE, р. 178). 

606. Из низа објављених, оно 5300, посматраља изводи Керингтон 
законе о Сунчеву обртању, о постојању и праВIЏ-lма струјаља, и 
распореду пега на Сунчевој површини. Налази за llзгиб 'осе према 
равни еюшmике 82045'; за лонгиТуду узлазног чвора 73040' (обоје 
за епоху 1850.) (А. М. CLERКE, р. 195). 

607. Између 28. августа и 4. септембра посетила је целу Земљу једна 
магнетна ОЛУiа. Услед тога је телеграфски саобраћај био прекинут 
- ако се, наравно, аПС1'рахују извесни случајеви спроводника 
без башеpuја, ослањајуhи се само на cnроводљивост земаљских 
стру}а - примеhене су варшще на жицама и ynадљиве поларне 
светлости красиле су обе половине неба (ЛМВRIС. 10URNAL t. XXIX, 
р. 94; А. М. CLBRКE, р. 212). 
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608. Керингrон посматра, без спектроскопа, kpa-rко, сјајно, звезДОЛИКО 
засијаље на Сунцу, које је свега пет минута потрајало; он га је 
приписао паду великог метеора на Сунчеву површину (А. PANNE
КОВК, р. 416). 

1860. 

609.21. маја, Аршур ф. Ау
в е р с (Arthur У. Auwers) 
(1838-1915) открива звезду 7' 
привидне пелиtmне у збијеном 
јату NC;C 6093, у сазвежђу 

СКОРIШје; ОВО је прво откриће 

610. 

611. 

612. 

• 
нове звезде у звеЗДаном Јату. 

(л. N. 53, р. 293; м. N. t. 38, 
р. 330). 

Раздвајаље «омете Бјела није . --
непосматрано, Једини досад 

пример, овакве појаве. 24. 
фебруара 1860. открио је Л и
ј е (Liais) у Бразилији, "Дво
струку комету", чија је подела 
морала бити ск('рог датума (М. 
N. У. ХХ, р. 336; А. м. CLERКE, 

р. 409). 

Од времена усвајаља Хансено
вих таблица о Месечеву крета-

Г. Кирхоф 

љу као основе за рачунање Месечевих положаја у Nautical 
Ahnanacu, Месец је почео све више да одступа од података из 
таблица; до сада је то одcryпање достигло неколико секунада (А. 
РЛNNВКОВК, р. 367). 

Од Bpel\\eHa овогодишљег потпуног помрачеља Сунца у Шпаиији, 
КОРИШЋена је била фотографија у великој мери, са циљем да се 
констатује да све посматране појаве (протубераlЩе, хромосфера, 
корона ... ) припадају Сувцу, а не Месецу (л. РЛNNВКОЕК, р. 406). 

613. Бонд, из Кембриџа (САД) и Доз, из ЕнглеCl<е, откривају између 
два јасна прстена и wrанетина диска, треЋИ прстен, знатно слабија 
сјаја, још и провидан, тако да се кроз овај прстен јасно ВИДИ руб 
планете Сатурн. Назван је "флор прстеном" (R. L. WATERFIELD, 

р. 54). 

614. В о р е п д е А а Р и (Waгren de la Rue) (1815-1889) који је 
конструисао фотохелиограф, за сним,аље Сунца, и А 1l ђ е л о С г
к и (Angel0 Secchi) (1818-1878), за време СунчеваЏОТПУlIОГ 
помраqења, у Шпанији, долазе заједно, али потпуно неЗависно, 
до закључка да су протуберанце стварне и Сунчеве формације . 

• 
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Осим тога потврђују да су пеге удубљења на Сунчевој површинн, 
а {ЬИХОВИ рубови образују нагибе (R. WOLF, р. 663; R. L. WaTER

FШЪD, р. 64). 

615. Објављује (1860-1867) своју теорију Месечева кретања Ш а р А 
Д е л о н е (Char1es De1aunay). Са Хансеновом теоријом ynоређује 
је С а ј ..и о н Њ у к е.м (Simon Newcomb) и долази до таквог 
слагаља обе теорије да им резултат може бити сматран као несум
ЉИВО тачан (А. PANNEKOBK, р. 366). 

1861. 

616. Густав Кирхоф (1824--1887) подноси Берлинској академији наука 
изванредно важну карту, око 8 стопа дуГу, која не оставља више 
никакве сумље да у Сунцево; атмосфери постоје обичне земаљске 
материје, као што су гвожђе, ВОДОНИК, иатријум, оо. 

617. Јохан Карл Фридрих Цел"ер (Johann Kar1Friedrich 
Zбllnег) (1834--1882) конструише поларизациони астрофотометар, 
којим се ВеЈШЧ1iна звезде мери светлошћу петролејске ламnе што 
се кроз једну ,Цев са стране ДОI30ДИ у дурбин, којим се звезда по
сматра (R. WOLF, р. 736). 

618. Ворен де ла Ри добива први crереоскопски изглед Сунчеве пеге, 
који му показује факуле као формације изнад фотосфере, а пеге 
,као шуruъине (А. М. CLERKE, р. 204). 

619. Ж а 1< Б а б и" е (Jacques Babinet) (179~1872) показује у једном 
раду како хипотетична Сунчева прамаглина, распрострта ПО 
I1pocтopy који заузима Сунчев систем, како то Лаrтaс претпоставља, 
не би моrла довољно брзо да ротира, да би се од ње могли одвајати 
делови масе, из којих су се образовале планете. Бабине је навео 
као пример Земљу и Неnтyи (R. ". WАТЕRFШLD, р. 379). 

620. Керквуд изражава претпоставку да периодични метеори могу бити 
делови старих, расnaлих, периодичних, комета, чија се материја 
распоредила по њиховој некадањој nyтањи. (Ј. G. PORТER, COMETS 

AND МETEORS, 1953, р. 67; А. м. CLERKB, р. 403). 

621. 30. јуна, Земља пролази кроз реп велике номете, ШТО није једини 
пролаз у овом столеhу. (SKY AND 'ТEL. 1965, р. 352; А. м. CLERKE, 

р. 393). 

622. 11. јула прочитана је у Берлинској академији наука велика Кир
хофова расправа "О Сунчеву спектру", управо, резултати његових 
дугих истраживања. - Како СУЈЩе даје непрекидан спектар, оно 
мора бити или чврсто или теqио тело, обавијено у атмосферу, 
сложену из м,еталних пара, које морају бити нешто хладније него 
само тело. Пеге су, једноставно, облаци, до којих долази локалним . . 
снижавањем Teмnepaтype, КОЈИ се од земаљских раЗЛИКУЈУ само 

врстом материје ИЗ које се стварају. Ти сунч:ани облаци образују 
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се у зонама, у којима се сукобљавају струјања у Сунчевој атмосфери 
која долазе са полова и оних са екватора (л. М. CLERKE, р. 198). 

623. По Фајовој теорији Сунч:еве пеге треба сматрати као једноставне 
процепе у атмосферским облацима, који настају на местима где су 
узлазна струјања довољно јака' да проузрокују те процепе (л. М. 
CLERKE, р. 201). 

1862. 

624. Хајнрих Луј д'Арест (1822.-1875), за време Марсове Ловољне 
ОПОЗИЦИЈе, покушава да открије, ако постоје неки сателити; ме
ђутим не успева. 

625.31. јануара открива А1Iван Кларк (A1van C1ark) млађи, 
Сириусопа пратиоца. Намеравао је да провери карактеристине 
рефрактора, од 47 ст пречнина, за ноји је глачао сочиво, и упери 
га на некретницу Сириус. И угледа, на 10" од Сириусова средишта 
сасвим слаба сјаја звездицу. Правац у номе је открио ПОЮIапа() 
се са оним предвиђеним (Petersovim елементима), тако да је одмах 
помислио да ће то бити сателит, то јест тело на чије је поремећаје 
још Бесел помишљао (R. L. WATERFIELD, р. 75). 

626. Артур Ауверс предузима да исrmта }{ретање двојних звезда, код 
којих се пратилац може сматрати видљивим. Специјално међу 
овима проуч:ава звезду ПРОI<Ион (~ у сазвежђу Canis J1laior), 
- тада још неоткривенз пратиоца. И налази да овај може обила-. 
зити око главне звезде за, оmрилике, 40 година (Е. ZINNER, р. 536) 

627. П ј е р Ж и 11 С е з а р Ж а н с е н (pierre Ju1es Cesar Janssen) 
(1824-1907) пружа доказ да не само при пролазу светлости кроз 
обојене гасове, веn и при пролазу кроз безбојну водену пару, 
формирају се тамне линије, што доказује да један део Фраунхофер
ових линија потиче из Земљине атмосфере (Ј. Н. У. MADLER, t. Н, 
р. 260). 

628. А н д е р с Ј о н а с А п г с ш р е м (Anders Jonas Апgstrбm) (1814 
-1874), шведски физичар и астроном, аутор чувеног атласа "Spectre 
normal du Soleil", 'Iреба да буде сматран- као други проналазач, 
поред }{ирхофа, спектроскоnије Сунца. 

629. 3. маја, око 23Ь50 rn, посматра 13 о в а 1-1 и В и р г и н uу с С к ј а
й а р е 11 u (Giovanni Virginius Schiaparel\i) (\835-1910) лојаву . . 
ЗОДИЈЗЧI<е светлости, КОЈа се, као непрекидан мост, пружа преко 

целе небеске половине, ПОКРИflајуlш, око 15° ширине, сазвежђа: 
Близанаца, Лава, Девојке, Ваге и Скорпије. 

630. у току седамнаест вечери, за време nланетине опозиције;успео 
је Ф р е д е р и к К ај з е р (Frederik Kaiser) (1808-1872), ди
ректор опсерваторије у Лајдену, да начини цртеже МарсоВ"а,.повр
шине, на којима је могао да препозна све формације, које је по-

• 
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сматрао 1830, као и пеге које је видео 1830. Араго, 17'83. Хершел, 
01{ којих је неке, у својој бележници, ,1672. СКИlЏfрао Хајгенс. 
И ИЗ тих података, извео је за трајаље JUIанетина обрта 01<0 осе 
вредност 24ћ37т22'.62 (А. М. CLERКE, р. 341). 

П. Ж. С. Жансен Ф. А. Бредихин 

631. А. Секи (1818-1878) долази до важне констатације да се аугустов
ски метеорски рој креће кроз простор истом 'путаљом l<ојом путује 
'сјајна комета 1862 ПI, тако да изгледа као да је комета само нај
главнији члан породице Персеида. Поменytа комета, чија је периода 
одређена на 119 година, прошла је ове, 1862. године, кроз перихел 
22. августа (А. М. CLERКE, р. 402). 

632. ПосматрзtШма на ВашиШ'Тонској опсерваторији, који су били зау
зети у периоду 1862-1867. на одређиваљу географске ширине 
СВОГ посматралиштз, нзишли су ва одступања која се ие усуђују 
да препишу 'променама географске ширине (л. PANNEKOEK, р. 
369). 

633. Ј. К. Ф. Целнер, оснивач астрофотометрије, изводи, у периоду 
1862-64, вредност албеда за поједине планете, и налази: за 
Марс 0,27; за Јynитер 0,62; за Сатурн 0,50; за Уран 0,64; и за 
Hemyн 0,47 (А. PANNEKOEK, р, 386). 

634. Руски астроном Ф ј о д о р А А е к с а" д Р о в u ч Б Р е д u х u " 
(1831-1904), директор Пулковске опсерваторије, од ове године 
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наставља Беселову идеју о дејству одбојне снаге, специјално на 
облик кометских 'репова (л. РЛNNЕКОЕК, р. 424). 

1863. 

635. Аргеландер издаје свој каталог ,.Боnnег Duschmusterung" (Р. BOQU

ЕТ, р. 504; R. L. WЛТЕRFlELD, р. 36). 

636. У Хајделбергу се оснива Die Astronomische Gesel1schaft са се
диштем у Лајпцигу (л, М. CLERKE, р. 7; Е. ZINNER. р. 601). 

637. Г у с ш а 8 Р о 3 е (Gustav~ Rose), први, покушава да разврста 
метеорите у многобројније, гвоздене, и малобројније, камене. 

638. А д о л Ф х" р ш (Adolf Нirsch) (1830--- ? ) и Е м u л П л а Н
ш а AI у Р (Emile Plantamour (1815--1882) проучавају "личну јед
начину" посматр~ча пролаза звезда, остварујуlш регистроваље веш
тачких улаза, помоћу нарочитог уређаја, и конста1Ују тако да про
текне редовно 1/3 сек)'Нде._пре него што посматрач примети, од
носно обележи, -тренутак улаза. 

639. А. Секију припада заслуга што је, први, извршио мереља спектара 
небеских тела (преко 4000), да су им исrm:тане особине, и спрове
дена Ю1асификација иcrих у четири типа. Као првог типа уврштене 
су најмногобројније IШаво-беличасте звезде (Sirius, Wega, Altair, 
Regulus); у други тип су сврстане жућкасте звезде (Сареllа, Arc
turus, A1debaran, РГОСУОn)ј' као .трећег типа обележене су црвен
касте звезде (а; Herculis, о Ceti, а; Orionis, IX Scorpii) и у четврти 
тип су уврштене затворено--црвене боје малобројне звезде (R. 
WOLF, р. 738; л. м. СLЕRКБ, р. 445). 

640. Ово је година у којо; је ,,Astronornische Gesellschaft" донео закљу
чак да се предузме израда звезданог каталога, на основи тачних 

меридијапсЮlХ посматрањз. Обухваћена би била зона од северног 
пола до 28" јужне ширине. ПосматрачЮI рад би био подељен између 
већег броја, згодно постављених, опсерваторија. А предвиђа се да 
би се рад протегао на више година (и до 1905). 

• 
1864. 

641. 5. августа, Ћ. Б. Донати посматра спектроскопски Темпелову комету 
и налази у спектру три сјајне жуто--зелене, зелене и љубич:асте, 
према црвеном крају, оштро огранцч:ене траке (А. М. CLERКE, р. 410) 

642. Х. А. Њ у ш Н (Н. А. Newton), професор Јелског универзитета, 
објављује у својој исцрruюј студији, како је утврдио да је метеорски 
рој Леопида био и ранијих столећа посматран; при том је, као 
занимљиво, констатовано да су претходних столећа све појаве роја 
раније посматране: тако да је појава 902 г. посматрана Qила 31. 
октобра. Из тога је закључ:ено да је тачка пресека путаље'\роја са 
3ем.љином. путањом постепено предњаЧ'Ила, по 1" у лонгитvди за • • 

, 
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70 година. Као трајање периоде раја је одредио 33.25 године и 
предсказао наредни повратак раја за 1866, ШТО се и обистинило 
(нЩ. О" ТНЕ R. А. S., р. 161). 

643. Ј. Ф. В. Хершел објављује свој "General Catalog" отнривених и 
дотле посматраних мзглипа (л. PANNEKOEK, р. 477). 

Приказ путања три позната метеорска раја 

644. Вилија" Хјугuнс (William Huggins) (1824- ?) и Ви
л иј а" А л а н М и л е р (William Лllап Miller) (1817-1870) 
ПРИJIIlењу;у}ш спектроскопску методу при испитивању неба, налазе 
да се готово све елементарне СУПСТЗlЩе из којих је Сунце састављено 
појављују и код СВИХ звезда (R. WOLF, р. 437). 

645. Л. М. Радерфорд (L. М. Rutherfurd) (1816--1892), из Њу
јорISЗ, успева да изради прво кориговано СОЧИВО за фотографске 
(плаве) таласне дужине (л: PANNEKOEK, р. 336; R. WOLF, р. 548). 

646. 29. августа, ynеривши свој спектроскоп ка сјајној маглини у 
сазвежђу Змај (Dragon), приметио је В. Хјугинс да место .. . . 
да Ј е превучена Једном светлом траком, она еМИТУЈе Један зелени 

зрак. Тако је једним Ilосматрањем прекинута и ОНQнчана расnpа 
око питања да ли су ТaI<озваl;Iе маглине састављене из облака гаса, 
или Ће све оне мОЋИ једног дана, кад се буде располагало довољно 
МОЋlШМ дурБИН!iма, бити раздвојене у јата далеких звезда. За 
четири наредне године, од 70 исnитаlШХ маглина је Хјугинс нашао 
око 20 доиста гасовитих; док су остале показиване непрекидан 
спектар, дакле вероватно биле удаљени системи зби}ених звезда 
(R. L. WATERFlELD, 'Р. 40'). 
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647. 18. јануара, посматра, први пут, А. С. Хершел, астроном, спектар 
једног метеора, који је доcrигао привидну величину ОП> (В. S. 

Л. Р., 1966, р. 26). 

648. 18. априла, саопштава Б а /l Ф у р с iii ј У а Р ш (Balfour Stewart) 
Краљевско" друштву У Едимбургу да избијања Сунчеве акти
вности, која би завИСИЛа од утицаја положаја планета, морају 
бити модификована, што је посм.атрањима могло бити утврђено 
(л. М. CLERКE, р. 216). 

Е. Радерфод Млечни пут у области сазвежђа Лабуда 

649. у овој годиии је Донати начинио прву успелу при"еиу спеI(
троскопа за исrmтцвање спектра комете. Ову је био открио Темпел, 
4. авгусгз; затим је rtоcrајала све сјајнија, тако да је изгледзла као 
звезда друге привидне ВeJПiчине. ПОI<ззивзла је реп дужине око 
300. 7. августа је сасвим замрачила једну звезду c.iraба сјаја. 5. 
aBгycra јој је Донати процустно светлост .кроз свој спектроскоп, . . . 
и констатовао да Је састављена из три СЈаЈне пруге - жуте"зелене 

• • • • 
и IШаве - КОЈе Је, Једну од друге, раздваЈЗО широк, таман, прос-гор. 

Ово је значило да комету није сачињавзла - I<ЗО што се то раније 
претпостављало - углавном, само одбијена Сунчева ~етлост, 
ве'ћ да је зрачила и. сопствеuy светлоСт, коју су, углавноМ; сачи
њавали усијани гасови (л. м. CLEIUQ!, р. 412) . 

• 
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650. Физоови резултати су подстакли, прво, Хјугинса, а 'затим, и Х. 

к Фогела, на мисао да фотографију примене на проблем одређи
ва'ља радијалних брзина небеских тела (DШ 'TERNВ, 1938, р. 170). 

1865. 

651. Б. Хјугиис налази, при спектроскопском проучавању Орионове 
маглине (а исто је нађено касније и КОД других м,аГЈШНа), на спектар 
ОД три сјајне линије, ШТО је доказ да светЛоСТ код љих потиче од 
усијане гасовите масе. Појављују се mпmје плаве и зелене - прву 
производи ззот, другу - ВОДОНИК; тако да ове супстанце сигурно 

припадају гасовитим маглинама. ДаЛeRО вehи број маглинз, међу
тим, има непрекидан спектар; тако да су то, вероватно, далеке 

нагомилане звезде (Ј. н. v. МЛDLЕR, t. П). 

652. Ма р ш и н Х о к (Martin Hock) (1834--1873), нз Утрехта, скреће 
пажњу на групу великих ком.ета са ДУГИМ периодзм.з; комете: 

1668. 1843. 1880, 1882 и 1887, са врло малим пернхелСIШМ даљинзма 
(од 51.10' до 72.10' миља) и са скоро истоветним nyтaњским 
елементима, бар у близини Сунчевој (RUSSELL-DUGАN-S'lЕWАRТ, 
ASTRONOMY, t. 1, р. 422; Р. DOIG, р. 181). 

1866. 

653. ПОt{Иње излазити "V~erteljahrschrift der Astronomiscllen Gesell
schaftll . 

654. А. Ј. Аигстрем замељује Кирхфову произвољну скалу природном 
скалом, таласних дужина; изражава их, као једииицом, десет милио-.. . 
нитим, делом мдлиметра, КОЈУ каСНИЈе и .назива СВОЈИМ именом 

(Аигстром јединица ~ АЕ) (РАNNИКОЕК, р. 407). 

655. Л. М. Радерфорд успева да доби}е' 2.1 m Дуг снимак, у петнаест 
делова, Сунчев спектар (NEWCOMB-ENGELMANN, р. 828). 

656. Ј. Ц. Ф. Целнер налази ПОМОћУ свог фотометра да Сунпе зрачи 
светлост 56000 милиона пута сјајняју од Сареllае, чију светлост 
премаша светлост Беге (узете за јединицу) за око 18°/o, За Сириуса 
је нашао да зрачи 11 х 10' слабију светлост од Сунца. 

657.11. новембра, Сер Норман -Локајер (SIR NORМAN щ
CKYER) (1836---1920) поставља у једном саопштењу Краљевском 
друштву (R. S.) питаље, не би ли било МОГУћНО да се спектроскопски 
докаже постојаље оних упадљивих формација (протуберанаца) Сун
Ч:еве површине. 

658. 4. марта пада почетак примене спектроскопа, У циљу непосредног 
изучаваља Сунчеве површине; везано је за име Н. Локајерово 
(А. М. CLERKE, р. 206). 

11 ТромесеЧНllК AcrpoHOMcкor друштва. 
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659. Ј. Шм,ит, директор опсерваторије у Атини, извештава о једној 
сумњиво; промеlШ на Месечевој површини. Мали кратер Linne, 
који су пре извесног времена, обележили били Лорман, Бер И 
Медлер, Па и сам Ј. Illмит, ишч:езао је; на његовом месту виђена 
је велика, беличаста пега или нека шушьина (А. PANNEKOEK, р. 373). 

660. Скјапарели и Леверје израчynали су путању роја Леонида, и нашли 
да је она била врло слична путањи ком,ете Темпел 1866 1, за коју 
је ОпоЈЩер утврдио периоду обиласка од 33 године. Међутим, 
иако су се путање сноро поклапале, сами објекти нису: метеори, 
који су падали на Земљу у TOI\Y новем.бра, били су залутали и јурили 
су 1 О месеци иза комете, која је кроз тачку пресека путаље прошла 
у фебруару (л. РЛNNЕКОЕК, р. 421) . 

• 
1867. 

661. Ж о Р ж А fl Ш О а н-П о н с Р ај е (Georges Antoine-Pons Rayet) 
(1839-1906) и Шарл Жозеф Етјен Волф (Char1es Joseph 
Etienne Wolf) (1827-1905) проналазе звезду слабијег сјаја (пете
~шесте привидне· величине), у сјајном, галактиЧl<ОМ, делу сазве
жђа Лабуд (Cygnus), са нарочитим спектром (обележеним словом 
0-), показујylщ сјајне, махом широке, емисиоНе ЛИIШје на не
прекидном залеђу; најјаче линије су таласне дужине 4686 и 4650. 
Та врста звезда означена је као Волф-Раје-звезда. До данас 
их је откривено преко 200 (R. L. WATBRFIELD, р. 298; А. PAN

NEKOEK, р. 454). 

662. 21. јануара, Леверје објављује своју студију у којој утврђује да 
би метеорски рој са периодом од 33.25 година требало да лресеца 
Уранову путању. Док, због нагиба путаље .роја, који следује из 
латитуде његова радијанта, не сеч:е путање Сатурна, Јупитера или 
Марса. Даље би следовало да је, око 126. године, морало дом до 
приближвања Урана таквом једном роју, и да је то био датум зароб
љаваља роја од стране Сунч:ева система, услед његове промене у 

ретроградну, елиптич:ну, путању, са периодом од 33.25 година 
(HIST. OF R. А. S., р. 161; А. м. CLERКE, р. 462). 

663. У фебруару, К. Ф. В. Петерс и Т. ф. Ополцер истичу сличност 
између путање коју. је Ополцер израч:унао за Темпелову комету, 
откривену децембра 1865, која је кроз перихел прошла 11. јанУара 
1866, и - путаље Леверјеова роја (ИISТ. OF R. А. S., р. 162). 

664. А. Ј. Ангстрем, први ПУТ, посматра спектар северне цоларне свет
лости који је А да ... П а у л с е" (Adam Pau1sen) снимио и учинио 
приступачним за изyqаваље. А исте године примељује спек:rарску 
анализу и на спектар зодијаЧ}(ог светла; и указује на зем.аЉСI<О 
порекло ове светлости. 

665. џ. џ о" с т о н С ш о" и (G. Johnstone Stoney) (1826-1911) 
саОIШIтава да Месец и остала, релативно мала, небеска тЪпа не 
могу, l{ЗО сталан, задржати око себе атмосферски покривач, јер 

• 
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љегови гасни молекули, који су у сталном терЈ\'ЩJtном кретању, 
~ajy надвлађивати гравитацџовупривлачнусилу (Р. DOIG,p. ]63). 

1868. 

666. 18. августа, П. Ж. С. Жаисен (Janssen) (1824-1907) носматра (из 
Индије) HOTIIyНO помраqење СJIЩа (од 5 ] /2 минута). Имао је срећУ 
да се, том приликом, дуж Сунч:ева руба покаЗала једна велика про
туберанца, састављена од усијаlШХ гасова, међу којима је, по боји, 
препознат одмах водоник. Аци је главни догађај испао утисак, 
који је Жансен добио, да ће се протуберанца моlш видети и изван, 
то јест, после по~рачељ:1. Што је наредног и наредних дана Жансен 
и проверио (R. L. WATERFIELD, р. 40; А. PANNEKOEK, р. 409). 

Медаља Жанссн - ЛOl{ајер 

Т. фон Ополцер 

667. В. ХјУГИl-IС, први пут, примељује дOIшеров принцип при одре
, ђивању кретаља звезда у смеру правца вида, и нзлази да се Сириус 

удаљује од Земље брзином од 40 км/сек. (шв STERNE, t. ]938, 
р. ]70). 

668. Хјугинс препознаје у сјајним линијама спектра комете ЛИЮlјехидро
угљенич:ких гасова. 

669. Код довде откривених стотину nланетоида, ДаlШел Керквуд, про
фесор матем,атике на Индиана универзитету, открива празнине у 
прстену план'етоида (А. PANNEKOEK, р. 387). 

670. Жансеново и Локајерово, независно и једновремено, откриће, да 
је посматраље протуберанаца пристynачНо спектроCl{ОПСКИм. по
см.атрањим.а и без Сунч:ева поrnyног помраqења, и преко Дана, 



Хронологиј а астрономCI<ИХ теI<овина 113 

представљало је врло успешну и МОћНУ технику Сунч:ева испити
вања у мон:охраматској светлости (G. KUIPER, SUN). 

671. Последља два повратка Енкеове комете потврдила су да се убрза
ље ове комете смањило, и то изненада, за половину свог износа. 

Смањење је ове године констатовано, а потврђено наредних по
вратака комете у перихел (А. М. CLERКE, р. 125). 

1869. 

672. Х а р к " е с (Harkness) и Ч а р л с А у г у с ш у с Ј у "г (Char-
1es Augustus Young) (183~1908), са Принсетн опсерваторије, 
за време августовског помрачења СYIЩа, откривају чувену зелену 
линију у спектру, таласие дужине (прво, наведене 5315, касније 
ПОIIPављене) 5303. Ово је било прво, најсјајIШје, ОТ«РИће КОРО
налне радијације, за коју није нађен заступник међу земдљCI<иМ 
елементима, и назван је тада "coronium" (А. PANNEKOEK, р. 410; 
R. L. WATERFIELD, р. 42). 

-673. Ричард Прокшор (Richard А. Proctor) (1837-1888) налазИ 
да пет, од седам) звезда У сазвежђу Великог Медведа имају 
кретаље у истом правцу иа небу) и исте угловне брзине. Из тога 
је закључио да морају сачињавати исту групу (бар што се кре
тања тиче) (Р. DOIG, р. 195). ТОМ приликом објављује, као чиње
ницу) "да није немогуће да су спиралне маглине слищ.rе нашој 
галаксији". ' 

674. Као прву, стварно добру, карту површине rmанете Марса ПРОI<ТОl' 
наводи цртеж КОЈИ је израдио Доз (А. М. CLERKE, р. 344). 

1870. 

675. 8. фебруар је датум царског декрета којим је Леверје смењен са 
положаја директора Париске астрономске опсерваторије. 

676. Д е в и д Г и л (David Gill) (1843-1914) показује, прво у Шкотској, 
а «асније, у Кејптауну (Captown), како се при добром. руковаљу 
хелиометром поcrижу прихватљиви резултати код одређивања пара
лакса звезда. Са својим асистентом успео је да добије известан 
број пара лакса звезда јужног неба, што је после Етсин наста'вио 

• 
и за звезде северног неба (А. PANNEKOEK, р. 343). 

677. За време потпуног помрачења Сунца (посматрана у Индији), Јунг 
успева да оствари и друго своје важно ОТКРИће: прорез свога спек- ' 
троскопа је био поставио дуж тангенте на Сунчев руб, и, у тре
нутку потпуног Сунчева помрачења, угледао је тренутно осветљене 
небројене емисионе линије спектра, што је, после једне до )l,Be 
секунде, опет све нестало, кад је Месец ЗЗКЛОНИО узани слој 0)1. 
свега 1" ширине (то· јест око 500 ktп), који га је емитовао. ИЗг~едало 
је) V том тренутку, као да су се све 'тамне Фраунхоферове претво-

• 
8 ХРОQ(lnoгија 
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риле у сјајне ЛИ1Шје, за тренутак; и тако је добио назив "обртни 
слој" (reversing layer). Ово је било прво посматраље "обртног 
cJrt)ia" (А, М. CLERКE, р. 222; R, L. WATBRFlELD, р. 42; А. PANNEKOBK, 

р. 410). 

678. Три позната спеюрокописта, Локајер (27. априла), Целнер (2. 
јуна) и Ресйиги (Respighi) (4. децембра) из Рима, предла
жу, сасвим независно један ОД другог, да се направи раЗЈШка 
између "маглич:астих протуберанаца" и "nлaмених npотуберан:аца"; 
касиије су назване "мирне" и "ерynтивне" протуберанце (Р. DOIG, 

р. 215; А. М. CLERKE, р. 253). 

679. Сајмон Њукем (1835-1909) долази на идеју да из неправилности, 
које констатује у Месеч:еву кретаљу, м.ора извести пром,еwъивocr 
у трајаљу Земљина дневног обртаља (Е. ZINNER, GBSCH. D. STERNK. 

р. 503). 

680. Ружич:асту материју протуберанаца је Локајер назвао, одмах по 
проналаску, "хром,осфером", и тај се назив и ДО данас у науци 
одржао (А. М. CLERKE, р. 232). 

1871. 

681. Морис Лоевu (Maurice Loewy) конструише-први"лакатни" ек
ваторијал "coud6" за Париску опсерваторију (л. РЛNNЕКОЕК, р. 373). 

1'Лакатки" Cl<Ватори;ал опсерваторије У Паризу 

682. у исто доба, отприлике, отргнуто је забораву ИСПитивање Ј о х а 11 

А у гу с ш х у г о Г u А де" о в о (Јоhаип August Hugo Gylden) 
(1841-1896), директора опсерваторије у ШТОЮЮJlМУ, тада распо-
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ложивих сопствених кретаља звезда. Он је приметио да, док у 
једном делу неба, звезде показују тежљу да се ГОТОВО све крећУ 
у једном правцу, дотле се, у супротном делу неба, креЋУ у супрот
ном. правцу; а иа половини пута ових двају праваца, даме под 

• 
правим углом на ова два правца, кретања звез.ца покаЗУЈУ тежњу 

да се смирују. Но ако се узму У обзир тадаље нетачности сопствених 
кретања, реткост љихова познаваља, а нарочито скоро потпун 

недостатак познаваља сопствених t<pетаља звезда са јужне небеске 
хем.исферс, чудновата изгледа храброст да је Гилден, уопште, 
могао доliи до неког ефекта (R. L. WAТERFIELD, р. 324). 

683. Децембарско потпуно помраqење (које је прошло преко ИlЩије 
и Аустралије) важно је да се забележи због Жансенових посматраља 
Фраунхоферових линија у коронином спектру. Ти резултати, ком
биновапн са раиијим поларископским мерељима, показали су да 
бар један део ем.исија короне потиЧ:е ОД расуте Сунч:еве светлости; 
И, утврђено је, као ван сваке сумље, да «оропа припада Сунцу, и 
да није дифракциона појава коју би производиле неравнине, на 
Месечевој поврЏ1ИНИ, иЛй. као неки ефект појаве земаљске 
атмосфере (R. L.· WATERFIELD, р. 43). 

684. Још су Касиии и Шретер приметили да се пеге на Јynитеру утоmшо 
брже l<рећУ, уколико су ближе љегову екватору; чак је Каснии 
указао на сличност са кретаљем СуНчевих пега (А. М. CLERKE, 

р. 354). 

685. Од ове године је "Astronomische Gesel1schaft" организовало потхват 
заснован на сарадљи тринаест светсЮIX опсерваторија (касније 
им је бrюј повећан на шеснаест), од којих је свака имала по један 
појас (зону, од 5' до 10", од 10" до 15", итд., деклинације) да одреди 
- по заједниЧI<ОМ IШану и методи - положај свих звезда сјајнијих 
од привидне величине девет (А. PANNEKOEK, р. 326). 

686. Прави напредак у фотографској методи учиљен је тек ове године, 
кад је поступак са сухим колодијум.ом замељен био, далеко осет
љивијим, сухим сребро-бромидннм желатинским: плочама, и тако 
омогуЂио снимак и слабијег сјаја објекта са крahим излагаљем 
(л. РЛNNЕКОЕК, р. 336). 

687. Велики напредак је био остварен кад су, ове године, уведене сухе 
бромид-плоче; трајаље излагаља је тако сведено било на неколи
ко секуцди, и маље. А времена излагаља 'су могла бити скраћена, 
јер су слике узимане у самој жижној равни објектива, без увели
чавзњз, што би знатно умањивало сјај слике (А. PANNEKOEK, р. 373). 

1872. 

688. Дреиер (1837-1882), из Виргиннје, изглаqао је огледало, п!><:'IНика 
од 72 ст; па, ставивши испред жиже овога призму од кварца (јер , 
В' 

• 
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кварц не упија, као обично стакло) У.11Трзљубичасте зpnке, успео је, 
П9 први пут, да СНИМИ спектар звезде (ос Lyrae) Веге (А. PANNEKOEK, 

р .'-452). 

689. Х. К. Фогелу полази за руком, први пут, да покаже да се обртаље 
Сунца може доказати ПОМОћУ Домерова прющипа (PRINGSHEIM, 

PHYS. D. SONNE, р. 59). 

690. При 3емљину пролазу, ове године, крај путање комете Бјела 
(последљи пут посматрана као Две одвојене комете), посматрана је 
изванредно лепа појава пада метеора. Овај догађај је, више него 
остали, ,И допринео уверељу да су метеорски рОЈеви остаци комета 

(PORTER, COMETS AND МETEOR STREAMS, 1952, р. 67). 

СНИМaI< трага метеорсног пада 

691. 11. јануара, близу Црвеног 
N\ОрЗ, Респиги, из Рима, ис
питује зодијачко светло помоhу 
Хофманова спектроскопа (а vi
sion directe) (непосредна вида) 
и констаТУЈе У љему зелену 

Ангстремову линију, која му је 
изгледала ОДВОЈена, од осталог 

спектра, там.ном пругом. Лока-. . 
Јер Је ово посматраље потпуно 

потврдио (В. FESSENKOFF, THESE, 

1944, р. 46). 

692. Гале, први, предлаже да се ма
ле планете искористе за одре

ђиваље Сунч:еве паралаксе, то 
__ јест његове Даљине од Земље 

(Р. DOIG, р. 169). 

693. Е. Фај (1814-1902) је Поста
вио и бранио своју нову тео
рију о Сунч:евим Пегама. Спе
цијално је он био први који је 
изнео да Карингтонова и Шпе-
рерова посм,атрања управо по

бијају постојање на Сунчевој поврuщ:ни појаве сличне пасатским 
ветровима на Земљи (л. М. CLERКE, р. 208). 

694. Им.ајуfiи у виду да ће ове године комета проhи близу Земље, Гале 
је наговестио обилан пад метеора за 28. новембар. И стварно, у
вече 27. новембра наишла је јака "киша" метеора, и потрајала је 
више ч:асова, над целом. Европом.. Тринаест година касније, то 
јест после две наредне револуције, поновио се призор са једнаЮfМ 
сјајем, али је комета остала невидљива (л. РЛNNЕКОЕК, р. 422). 
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1873. 

695. ЗаКОНОI>\ од 1. децембра, заведен је у Кнежевини Србији l>\eтapcRИ 
систем, с ТИМ да стyrш на снагу 1." јануара 1880 (МЕРЕ НА ТЛУ СРБИЈЕ, 
1974, стр. 198). 

696. Магиуе Нuреи (Magnus Nyren) (1837--1921), aCТPOHOI>\ Пул
ковске опсерваторије, прВИ даје доказ, у СВОМ спису "Die Pol
hбhе von Pulkova"" д'а географска ширина места Юiје непромен
љива (NEWCOMB-ENGELMANN, р. 385). 

697. Вилхелм Оевалд Лозе -(Wilhelm Oswald Lohse) (1 845-?), 
астроном Потсдамске опсерваторије, потврђује, својим дубљим ис
траживањима, везу између појаве и развоја пега на }упитеру са 
максимом, пега на Сунцу, коју је Целнер још 1871. предсказао 
(л. М. CLERKE, р. 360). 

698. Р. Проктор је ОД ове године почео' да застуца гледиште да су 
Месеч:еви кгатери производи удара великих м.етеорита и њихо
вих пробоја танке коре, после Чега су таласи лав е изграђиваШi 
околне кружне зидове (А. РЛNNЕКОЕК, р. 375). 

699. Ш е р б е р н В е с л е ј Б е р н к е ... у (Sherburne Wesley Burnkam) 
(1836--1921) је пошло за руком да једним малим Кларковим ре
фрактором од шест палаца, захваљујуliи свом оштром виду, открије 

двојне зве..'1де које нико дотле није као такве ни сумњичио. Касније 
је, имајyfiи на располагању рефракторе, прво Ликове опсерваторије 
од 36 папаца, а затим Јерксове од 40 палаца, овима додао још хиљаду 
НОВИХ објеlшта, који су врло брижљиво били и изм:ере:ни. Све 
су то били махом врло збијени парови звезда, одвојених размаком 
мањим од 1", праћени малим периодама обилазака (л. PANNEKOEK, 

р. 431). 

1874. 

700. на иницијативу В tI /1 Х е /1 м Ф е р е ш ер а (Wilhelm Foerster) 
(1832-1921), директора Берлинске опсерваторије, о: СТОГОДИШЊИЦИ 
излажења Вerlinel' Jahrbucha, основан је Berliner Rechen-Insti
tut, и за руководиоца изабран Ф. Ти шј е н (F. Tietjen), са иCl<ЉУЧИ
ВИМ задатком да редовно издаје Berliner Ј ahrbuch и преузме обраду 
пронађених nланетоида, чији је број у то време достизао 136 (DIE 

SТERNE, t. 1937, р. 97). 

701. Најранија комета привидне величине, која је могла бити спектро
сколски посматрана и испитана, била је комета коју је 17. априла 
открио К о џ а (Coggia), са Марсељске опсерваторије (л. М. CLERKE, 

р. 412). 

702. Зраци, или, боље, пахуљице којима је покривена Сунчева плоча, 
које је С а м ј у А П ј е р й о н ш Л а н г А u (Samuel Pierpont 
Langley) (1834--1906) успео да, под врло повољним светл~има, 
раствори у зрна, не већег пречника од 22 миље - не. заузимају 

• 

• 
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• 
заједно више ОД петине фотосфера, а образују ПО. љеговој. про-
~И, око четвртину свеколике Сунчеве светлости (А. М. CLERKE, 

р. 218). 

703. Добивене вредности Сунчеве паралаксе, из децембарских пролаза 
Венере испред Сунца, ПРИЈШЧНО су рззочарале астрономе. Тако 
су контактнз посм,атрања дала З3 вредност паралаксе 8 " .76(Ери), 
8".80 Стон (Stone), 8".81 Тапман (Тиртап); из американских 
фотографских посматрања извео је 8" .88 Тод (Todd); а немаЧКа 
хелиометарска посматраља дала су 8 ".88 ± 0"04 (Auwers) А. РА
NNBKOBK, р. 345). 

704. Од С а " д Ф о р д а Ф JI е м и 11 г а (Sandford F1eming) потекао 
је (1874) предлог да се васпостави 24-часов:Fю ЗОНС}{Q време, које 
ће, са једним часом раЗЈШке ОД зоне до зоне, опасивати целу Земљу; 
а као почетак би био м.еридијан ГРИlШча (B.ZINNER, GESCH. D. 

STBRNK., р. 421). 

1875. 

705. Пујеов резултат (за "соларну константу" од 1.7 калорија у минути 
на ст2 Земљине површине) био је дефиlП1ТИВНО потврђен тек пошто 
је В и о л (Viol1e), из актинометријских мереља, на прху и под
ножју Мон Блана, 1875. године, израч:унао да интензитет Сунч:ева 
зрачеља достиже 2.54 калорија, а Крора (Crora), из МOIтељеа, 
готово у исто време, показао да он износи преко две калорије 
(А. М. CLBRКE, р. 285). 

1876. 

706. В. Хјугинс (1824-1910) уноси У фотографију небеCI<ИХ објеката 
процес сув их плоча, и постиже прве прихватљиве снимке звезданог 

спектра сјајне Веге (А. М. CLERKE, р. 473). 

707. 7. децембра, А с а Ф х о JI (Asaph НаН) (1829-1907), са морнаричке 
опсерваторије у Вашингтону, открива на Сатурну тачку која даје за 
1 1/'2 м.инуту краћУ периоду обртаља планете него што је Хершел 
то нашао 1794. године. У ствари је пронашао сјајну пегу на екватору 
Сатурна, И, ИЗ шездесет измерених nланетиних ротација, извео за 
трајање ове 10Ь14щ24' (R. L. WAТERFIELD, р. 57; А. М. CLERKE, р. 

365). 

708. Месечевим одступаљима од Хансенових таблица нађено је објаш
љеље; кривица није била у Месеч:еву кретаљу, већ У изненадним 
скоковима 3ем.љине ротације: -тако је у 1876. продужеље ове 
износило 0'.0017 (А. PANNEKOBK, р. 368). 

1877. 

709. 11. августа, око два и по изјутра, каже Асаф Хол, "наишао сам, 
нешто северније од rmанете Сатурна на објект слаба сјаја, што се 
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испоставило да је сателит. А 17. августа, док сам чекао и мотрио 
појаву сателита, пронађем дРуги, унутарљи, ближи планети. Овај 
је од ШIанетнна центра удаљен био око 9300 km, а онај даљи био 
23.200 km. Док је ближи обилазио око плаиете за 7ћ39т , ДРУГОJl\ 
је био потребан један дан и 6Ь21 т; оба су се- .кретала у раВlIИма 
блиским Марсову екватору (PEТВR, DIE РLАNE7ЋN, р. 46; NПW
СОМВ-ВNGВLМАNN, р. 388). 

710. Врло повољну Марсову опозицију, од 5. септеJl\бра 1877, искори
стио је Дејвид Гил (1843-1914), директор опсерваторије рт Добре 
Наде; И, "методом днеВllе _паралаксе", помоliу свог хелиометра 
извршеllliМ, мереIЬима, извео је за Сунчеву паралаксу вредност 
8".78, или 93.080.000 миља, за што му је додељена златна медаља 
l{раљевског астрономског друштва (R. А. s.) (л. М. CLERКE, р. 
300; А. PANNВKOBK, р. 346). 

711. Марсова перихелска опозиција Доноси ново изненађеље: Ћ. В. 
Скјапарели директор' опсеrщаторије у Милану, открива, својим 
девет палаt.iRИм, рефрактОР9М на Марсовој површини тамне, узане 
и праве, линије, "Које се углавном пружају преко северне WIaHe
тине половине; назива их ~,канаЈШма", не тврдећи да у љима 
има воде (А. PANNEKOEK, р. 377). 

712.Ернсш Фридрих Вилхелм Кдинкерфус (Ernst 
Friedrich WiJЬelm Кlinkerfuss) (1827-1884) потврђује, Прокторов 
заюьучак из 1869 (в. 673), из сопствених кретаља да се, од седам 
главних звезда сззвежђа Великог Медведа, пет средњих КрећУ 
једна за ДРУГОJl\, у правцу сазвежђа Орла (А. PANNВKOBK, р. 448). 

1878. 

713. С. Њукем налази тачну вредност годишље прецесије: за 1900 он 
израчунава да износи р = 50" .2564, са годишњим прираштајем од 
О" .000 222. 

714. Е. П. Плантамур утврђује врло савеСНИJl\ посматрањима да Зем
љина унутрашњост, осим изненадШlХ потреса, услед зем.љотреса, 

подлеж:и још двема врстама кретаља: 3емљиним подрхтавањег.\ 
која показују м.икросеизм.ички инструменти, и Земљиној пулсацији, 
која одају блага кретаља либела. Ова су потврђена посматрањи
ма нарочито Нирена, Г. Дарвина и (1886) Ј. Милна. 

715. Ћ. В. Скјanaрели потврђује појаву, коју је још (1784) први В. 

1879. 

Хершел посм,атрао, промену изгледа поларних капа - у лето 
смаљиваље (oTOJIЉaBaњe), у зимуповећавање -- и удвостручавање 
(1882) раније "откривених" Марсових канала (NEWСОМВ--ВNGЕL
MANN, р. 384). 

7lб. Ј о з е Ф Шш е Ф а н (1835-]893), физичар и астроном, щ>ставља 
познати свој закон, према којем зрачна енергија црног тела про-, 
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• 
порционално расте са ч.етвртим. степеном апсолутне температуре 

(~ЛNNEКОЕК, р. 414). 

717. Е д в а р д Ч а р л с П и к е р и" г (Edward Char1es Pickering) 
(1846-1919), директор Харвард Колиџ опсерваторије, конструише, 
у циљу фотометријских мереља, меридијански фотометар, КОД којега 
је поларизација светлости искоришhена да ослаби љену јаЧину. 
И тако је свака звезда, кад доспе у меридијан, или близу овога, 
упоређена, у погледу јачине светлости, са -поларном звезДОМ. У 
размаку од 1879-1882. тим ИНСТРУ1l\ентом измерен је сјај 4260 
слободним оком ВИДЉИВИХ звезда (л. PANNEKOEK, р. 447). 

Пет звезда истог сопственог :кретања у сззвежђу Великог Медведа 

718. 27. септембра успева Х. Дрепер да добије слику Јупитерова спектра 
(л. М. CLERKE, р. 356). 

719. 5. децембра, прилаже капетан Е б н и (АЬnеу) Краљевском Друш
тву детаљну карту инфрацрвеног дела Сунчева спектра (таласие 
дужине (7600-10500), из које се МОгЈ изводити драгоцени закључ:
ци о стању разних врста материје које сијају у Сунчевој атмосфери 
(л. М. CLERKE, р. 501). 

72Q. Радећи на 28-ст рефрактору и са Браувинг (Browning) спектро
графом, Х. Дрепер успева да (у размаку 1879-1882) сними спектре 
педесет звезда (А. PANNEKOEK, р. 452). 

1880. 

721. А л е к с и с Р о с К 11 а р к (A1exis Ross C1arke) одређује, из 
мерења дужине лука crепенз, димензије Земљина СШЪQштена ели
псоида и добива: а ~ 6378 249,17 и; в ~ 6356514,99 т; " ~ 1 :293,4663; 
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четвртина меридијана = 10001867,67 m (G. PERRIER, GEODESIE 

р. 124). 

722. А л б е р ш А б.р а х а м М а ј к л с о" (Albert Abraham Miche1-
son) (1852-1931), физичар, покушава онај свој с,лавни експеримент 
да покаже Земљино кретаље у односу на етар (Н. MINEUR, R. А., 

<. V, [. V, р. 379). 

723. Е. ч. Пикеринг објављује резултате своје детаљне фотометријске 
студије, коју је обавио на двојном (еклипсном) систему Алгол. 
И показује да је то, ван сумље, у ствари двојни систем, у којем 
примарна (сјајна) звезда бива периодично ззклаљаН:а од тамне 
звезде, која око сјајне обилази. Уједно је показао како брижљива 
мереља привидног сјаја, у току целе периоде, омогућују да се 
дође до релативних димензија система. То јест, да се одреде пречни
ци обеју ко.\\понената система, али само у односу на растојање 
једног од другог средишта компонената. Тако је утврђено да 
се систем. састоји из тамног_!ела, пречника 3/4 nречника сјајног, 
01{О којега обилази, док растојање средишта двеју н:омпонената 
износи три пречника сјајне звезде. Али, као што се види, димензије 
система нису могле бити изражене у км (R. L. WЛТЕRFIЕLD, р. 105). 

724. Н и с ш е" (Niesten) је мишљења да запремина дотад (1880) 
пронађених планетоида не IIремаша четири хиљадити део Земљине 
запремине (л. М. CLERKE, р. 351). ' 

725. Витолд Карлович Цераски (1849-1925), из Москве, проналази 
променљиву звезду U Cephei, величине, у максимуму, 6m ,9 у 
минимуму 9 m2ј а неколико часова јој је величина константна. 
Према томе, сисгем се састоји из м,ање компоненте, која наилази, 
заклања, већи ДИСI< (л. PANNEKOEK, р. 437). 

726. Као најважније фотографске звездане карте, довршене после 1880, 
израђене су Pa1isa-Wоlf-карте; оне не обухватају цело небо, али 
садрже звезде до 15т привидне велиЧ'Ине (Е. ZINNER, р. 526). 

1881. 

727. 18. октобра, САД и Канада усвајају конвеIЩИју на основу које 
уводе систем, зонског времена (DIE ASTR. ZEITSCHR. DER VёLКЕRј 
W. MAYHER, р. 27). 

728. С. п. Лангли почиње своја епохална истраживања Сунчева инфра
црвеног спектра (до 53000), помоћу болометра (NEWСОМВ-ЕNGЕL
MANN, р. 304). 

729. Дреперу полази за руком" пошто је 21/2 часа изложио, са својим 
телескопом, комету Т е б а ш (ТеЬЬин) 1881 ПI, (откривС!ну 22. 
маја) да добије прихватљив њен снимак (А. PANNEKOEK, р. 425) . 

• 
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• 1882. 

730. ~ за помрач:ење из 1882, после проналаска много успеШНИЈег 
поступка употребе сухе IIЛоче, СIlојеиз је, први пут, фотографска 
комора са спектроскопом (А. PANNEKOEK, р. 63). 

В. К. Цер CI<И Ј. Пализа 

731. Ка р А Е к с" е р (Karl Exner) објашњава треперење звезда, 
као последицу неправилног ломљеља светлосних ЗРaIюва звезде, 

у рззним, деловима атмосфере, услед сталних промена густине, 
тем.пературе и влажности; које изазивају раЗЩlчита ,ломљеља. 

732.'У неких ДВЗДесетан посматраља, 83/4 пa:.wlаIШМ; рефрактором, у 
размаку од децембра 1881. до фебруара 1882, Скјаnaрели уочава, 
на Марсовој површини удвостручавање канала: ТО јест, налази 
да се поред раНИЈе посматраног сад пружа, паралелно, други канал, 

на растојаљу од 40--80 миља (~. SPEnR. ITALIANI, t. XI, р. 28; 
А. м. CLERКE, р. 345). 

733.,5. и 7. октобра примеfiује проф. Кригер, из Кила, два већа грумена 
у језгру велике комете 1882.' Обе ове масе су изгледале проф. 
Х о А д е "У (Holden), 13. и 17. октобра, нешто растављене. 
Неколико дана- касније налази Темnел да се глава номете састоји 
из четири сјајне гомиле, поређанеу продужетку осе репа; а К о.м: е 11 

(Соттеn) је, 27. јануара наредне године приметио пет језгара у 
линији "као низ перла". Овај изглед је комета зздржала све до 
последљег тренутка видљивости (л. М. CLERKE, р. 438). 
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734. "Изгледа готово немогућно да се сумља да је фотосфера заcrор 
облака", натусао је Јунг у својој юьизи "The Sun" (А. PANNEKOEK, 

р. 408). 

735. Из пролаза 1874 и 1882 rmaHeTe Венере испред Сунца, џ е ... с 
В о ш с 1/, Games Watson) је оцеmю висину планетине атмосфере 
на 88 km (В. PETBR, DIE PLANBTEN, р. 21). 

736. Из немачких посматрања (Венериних пролаза испред Сунца) 1874 
и 1882, извео је Ауверс, савесном обрадом, за вредност паралаI<се, 
за 1874, из фотографских С!lимања 8",810±ОЈ'.120; а из хелио
метрич:ких Ј\lерења добио је вредност 8",8758 ± О" .0620; док је 
за 1882 нашао вредност 8" .8790±О".0374. (В. ZINNER, GESCH. Р. 
STERNK. р. 496). 

1883. 

737. С. П. Лангли одређује, ПОМ,ОћУ решетке, таласне дужине у инфра
црвеном делу спектра (R. -L. WAТERFIELD). 

738. С. П. Лангли тачно мери зрачиу енергију у Сунчеву спектру И, 
ПОМОћУ болометра, налази око 3 калорије; из тога изводи за Сунчеву 
температуру 64270С. Уједно налази да је зрачење неравномерно 
у спектру распоређено: максимум налази у тамнозеленом :делу. 

739. Х е р м а /ј К а р /1 Ф о г /1 (Ffermann Kar1 Vogel) (1842-1907) 
објављује каталог са 4051 звезданих спектара (R. L. WATERFIELD, 

р. 501). 

740. На Конгресу Међународне Геодетске Асоцијације, у Рим-у, Ф е р гола 
(Fergo1a) предлаже да се утврди Да ЛИ се Земљини полови могу 
сматрати I{ао приметио Rепокретии на ПОВрШИНИ наше планете, . 
или су, под деЈСТВОМ- разних геолошких узрока, изложени малим 

Ј{рет~њима. Сматра да ово nитање треба сарадљом разних опсеРП<l
ТОрИЈа осветлити и решити. 

741. Како је за Сунчеву активност нашiжено да се креће између 8 и 17 
година, IIОI{ушавано је да се та неправилност уклони тако, што ће 

се појава представити BehIfM бројем периоДа, које једновремено 
долазе до изражаја. Тако је Р. Волф предлагао за Сунч:еву 'актив
ност, поред главне (усвојене), још три периоде: 81/з, 10 И 81 годину 
(Е. ZINNBR, р. 509). 

1884. 

742. Л У д в и г Б о л Ц '" а н (Ludwig Bo1tzmann) (1844-1906), физи
Ч:ар, успева да теоријски дође до доказа Штефанова закона, КОЈИ 
је овај екcnериментаmю нашао (А. PANNEKOEK, р. 414). 

743. Е. Ч. Пинеринг, објављује "Harvard Photometry", катал~ ,<.ојп 
даје 4.260 привидних величина звезда, између северног пола и 

• 
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300 јужне деклинације, све до 6т,О, ОДНОСНО 6m .5 велИчиие. Тако 
је ,Пикеринг поставио основе тачне crеларне фотом.етрије: дао је, 
прВ-И, одређен систем привидних величина, на основу Погсонова 
односа, усвојивши за полазну 2т.l привидну велич:ину поларне 
звезде (R. L. WATERFIELD, р. 93). 

Л. Болцман 

744. Г о Р е о в (Gore) "Kata1og der 
bekannten veranderlichen Steme" 
(Каталог познатих променљи
ВИХ звезда), који он објављује 
садржи досад 190 бројева (ин
дивидуа) ( .... М. CLERKE, р. 453). 

745. Ф. Кuсшнер (F. Kustner) 
врши посматрања у Берлину у 

циљу одређивања тачне вред
НОСТИ константе аберације. ТОМ 

ПРИШIКОМ открива Једно од-. . 
ступање, КОЈе ПРИlJИСУЈе про-

мени географске ширине по
сматралишта. Овај рад ће, ме
ђутим, објавити тек 1888. г. 
(А. PANNEKOEK, р. 369). 

746. х. А. Њутн је установио да 
наша планета, годишље, прими 

ОКО двадесет милиона визуал

НИХ КОСМИЧКИХ телашаца (В. 

s. А. F., 1966, р. 22). 
1885. 

747. Е Р N е с йi Х а р ш в u г (Emest Hartwig) проналази у сииралној 
маглини Андромеде нову звезду (једна ретка особеност) (NБWСОМВ
-ENGELМANN, р. 711). 

748. 2. априла еЛИма прву плочу Дејвид Гил (1843--1914) свог фото
графског "Durchmusterung"-a јужног неба, који ће сачињавати 
три свеске Анала опсерваторије Рта Добре Наде; садржаће при
БЈШжне положаје 484.875 некретница, до 10т.О привидне велиtПiне, 
до -18

а 

деклинације (NEWСОМВ-::NGЕLМЛNN, р. 530). 

749. Ј. Ј. Балмер (Ј. Ј. Balmer), из Базела, емпиријски открива 
свој познати образац, размак п2/(п2 4), са п=з, 4, 5 и б, којим 
м.огу да буду представљене таласне дужине четири видљиве хидро
генове линије (А. PANNBKOEK, р. 414). 

750. М. Ј е д е р u N (М. Ј iiderin) , професор политехнике у Шток
холму, предлаже да се при геодезијском прем.еру, кратки и тешки 
лењир, за мерење основе (базе), замени дугим (до 50 т) и лакшим 
ланцем. (жицом), изложеном' стално истом напону (услед дејства 
силе теже) (G. PERR1ER, р. 141). 
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751. Објављен је каталог "Uranometria Nova Oxoniensis", са 2 784 сло
бодним ОКОМ видљивих звезда, од северног пола до _100 деI<ЛИ
нације (R. L. WATERFIELD, р. 93). 

752. После дугих и узалудних покушаја и мерењэ. Месечева НеКОГ, 
топлотног зрачеља, професор Лангли долази, најзад, до резултата 
да температура Месечеве noвршине одговара, отприлике, темпера
тури смрзаваља воде (А. М. CLERKE, р. 334). 

753. После протеклих тринаест година, даЮIе два обиласка комете 
Бјела своје путање, могао се ове године, исгог дана, очекивати 
наилазак метеорског роја из 1872. године. Аctроном.и су повратак 
и очеКИВаЈШ, и нису се разоч:арали. Рој је доиСта и наишао, и био 
је И већи и многобројнији него онај из 1872. Број појава м.етеора 
у роју професор Њутн је оценио на 75. 000 у једном часу (А. М. 
CLERКE, р. 408). 

754. У низу одређиваља географске ширине опсерваторије Кембриџа 
(Mass), С. Ч. ч е н д 11 е 1>- (S. С. Chandler) наилази на прогре
сивну грешку од 0".4 у пола године, коју не може да ЛРИl1ише 
никаквој грешци, већ објашљава само променом географске ширине 
(А. PANNEKOEK, р. 369). 

755. А н р u 1I о е н к а р е (Непгу Poincare) објављује прве резултате 
својих испитивања о равнотежн течне масе која се обрће, и показује 
да течна маса која се услед хлађења скупља, но довољно споро тако 
да остаје хомогена и код свих њених делова ротација иста, у почетку 

има облик врло близак сфери, затим облик масе постаје обртни 
елипсоид, који постаје постепено све више сruьоштен, И, у извесном 
тренутку, претвара се у елипсоид са трима неједнаким осама. Кас
није јој облик престаје бити елипсоидни и постаје крушкаст све 
док се, најзад, сужавајyiiи се све више и јаче по средини, маса не 
подели у два одвојена, неједнака, тела (s. OPPENHElM, PROBLI!МE 
DER MODERNEN ASTR., р. 111). 

756. Професор Ч. П р u ч а р д (Ch. Pritchard) конструише свој 
"клинасти фотометар", за који су дали идеју, још 1843, Пјаци, 
С м и ш (Smith) и Е. К а ј 3 е р (Е. Kayser). Састоји се из !Q1И
настО исеченог стакла, које све боје подједнако апсорбује; при 
мерењу ставља се на пут зрака КОЈИ долази са звезде, и увла'ш 

дотле док се не постигне да се зрак потпуно угаси. Причард је 
овим фотометром обавио сва мереља слободним оком видљивих 
звезда, објављених у каталогу "Uranometria Nova Oxoniensis" где 
је описао и инструмент (R. L. WATERFIELD, р. 93). 

757. Најранији снимак м,етеора потиче из Прага, а припада роју (вели
ком roьycкy) из сазвежђа Андромеде (Р. G. WATSON, BETWEEN 

ТНВ PLANETS, р. 82). 

758. 16. новембра, браћа А н Р u (Непгу), из Париза, добили СУ'\;зван
редан снимак групе Плејада, после трочасовног излагаља плоче . 

• 
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На снимку су могли да виде, око најсјајније звезде, ма.Jtу спиралну 
ма~иу, која је личила нешто повијеном. ком,етском репу. 

759. Два велика потхвата предузета су у последљој четврти XIX века, 
са циљем да се одреди сјај звезда сјајIШјих од 7т.5 привидне вели

чине. Један на Астрофизичној опсерваторији у Потсдаму, дрyrn 
на Харвард опсерваторији, у Кембриџу (Mass). У Потсдаму су ,"ере
ља вршили Г У с ш а в М и А е р (Gustav Miil1er) и П а у А 
К е м й Ф (РаиЈ Kempf) (у вре,"ену од J88~J905), помоfiу Цел
нерова фотометра, постигавши средљу грешку од От.О7 привидне 
величине. На Харвард опсерваторији је мереље вршено под руко
водством Е. ч. Пикеринговим. "меридијанским фотометром,", са 
нешто већом. средљом грешком (ОД О rn l0--0т 15 привидне велищ..ш:е) 
(л. PANNEKOEK, р. 447). 

Е. Ч. Пикеринг А. Поенкаре 

1886. 

760. А. И. Ангстре," ,"ери Сунчеву зрачну енергију по,"оfiу пирхе.лио
метра. 

761. Добивеи је, на Харвард опсерваторији, први снимаК стеларног 
спектра помоћу објектив-призме. 

762. С. П. Лангли објављује своје објашљеље О начину постанка Сув
чевих пега (BOSLER, р. ·54). 
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'63. На Харвард опсерваторији почиње, под руководством Е. Ч. Пи
керинговим, за "Draper Catalogue", фотографско СЮiмање сте
ларних спектара свих видљивих звезда (R. L.,WЛТЕRFIELD, р. 67). 

764. Децембра успева Л. Р о б е р ш с (L. Roberts) да добије снимак 
првог шrанетоида, SappJw, 11 m привидне величине (DlВ STBRNB)., 

765. 20 јула, Брунсова (Brooks) комета је толико пришла планети Јупи
теру да је и стварно прошла између rmaHeTe и најближег сатe.rШТа. 
Испитано је дејство планетине бffi:lзине, и нађено. је да је раније 
комета описивала много дуту путању, са периодом од двадесет 

и девет година. Тако је ово био јасан случај о заробљавању сраз
мерно дугопериодичне ·комете од стране Јупитера, за члана своје 
породице (R. Ј. WAТERFIELD, р. 471). 

766. 18. јануара контра-адмирал Е. М у ш е з (Е. Mouchez) (1821-
-1892) износи пред Академију наука резултате које су постигла 
браћа П. и П. Анри сиимајући један део области Млечног Пута. 
Истиче необично лепе снимке које су добили фотографским еква
торијалом, који су замИСJПIли- и који ће, УСIЮрО, послужити при 
организацији израде фотографског каталога Carte du Ciel (Е. LEBON, 

HIST. DE L'ЛSТR., р. 193). 

767. Ано се направи преглед свега што је за четрдесет пет минута по
сматраља Сунчевих потпуних помрачења од 18. јула ]860. до 29. 
августа 1886, прикупљено и проучено, долази се до закључка, 
да, пре свега, корона не представља Сунчеву атмосферу. Она не 
врши притисак на површину Сунца, и не учествује у Сунчевој 
ротацији, као што наша атмосфера притиску је Земљину површину, 
и као што она учествује у обртању Земље (л. М. CLERKE, р. 249). 

768. Бедuкер (Boeddicker), Лорд Росов асистент, посматра за време 
једног потпуног помрачења да је температура Месеца брзо спала 
испод нуле; а то показује да је TOIVIoтa апсорбована на површини 
и да се брзо губи (л. РЛNNЕКОЕК, р. 388). 

769. С. К. Чендлер (1846-1913) проналази У Cygni, која је сваки 
11/2 дан показивала помрачење, за време којега је њен сјај падао 
до половине пуне светлости. Периода јој је, у прво време, из
гледала неправилна, док 1891. Ду н е Р (Duner), са Упсала опсер
ваторије, lШје утврдио да размак бива наизмеJПiЧНО маљи и веЋиј 
та раЗЈПП<а се, постепено, смаљује, док се не анулира, па после 
расте у супротном смеру (л. РЛNNЕКОЕК, р. 4'37). 

1887. 

770. 28. јануара основано је Societe astronomique de France, заслугом 
К. Ф да ... ар и О." о в о м (С. Flammarion) (ASTRONOMIE, 1887). 

771. Ернесш Амеде Баршедмu Мушез (Ernest AiЩodее 
ВапЫlету Mouchez) (1821-1892), коитра-адмирал, сазива међу-

• 



128 В. В. Мишковиh 

народну астрономску конференцију у Паризу, на ,којој покреfiе 
,питаље израде фотографског каталога, уз сарадњу великог броја 
~редвиђено је осамнаест) опсерваторија. И то у дна дела. Први 
део би обухватао све звезде ДО Нт привидне величине (око 2.106); 
а други део би обухватао до 14т привидне величине (око 30.10') 
звезда; што би захтевало око 20.000 фотографских плоча (ANN. 

DE L'OBS. DB PARIS). 

772. Х е "Р и А у г у с ш у с Р а у А е "д (Henгy Augustus Rouland), 
из Балтимора, објављује фотографски зтлас Сyнq.евз спектра, који 
је ишао од 7594 А до 2 947 А талаене дужине, а рађен је кониаВНО1\\ 
металном мрежом. са фИНИМ паралелним, лииијам,а, угравираним 
по 25.000 на једном инчу (2,54 мм) (л. PANNEKOEK, р. 408). 

773. Х е р ... а" Ф Р "ц (Hermann Fritz) утврђује да постоје одређене . . 
периоде у ПОЈавама северне поларне светлости, као и да ПОСТОЈИ 

несумљива, очигледна, веза између тих периода и периода 3емљи
.ног магнетизма. Уједно показује да појаве северне светлости стоје 
у вези са током, појава Сунч:евих пега; и да им. број и величина 
расту и опадају у једанаесто-годишњем раЗ.(\'1.аку. У својој студији 
аутор повлачи и линије једнако честих појава поларне светлости, 

. « 
КОЈе и назива "изоксазмама . 

774. А. Поениаре објављује студију о проблему три тела и доказује 
да, ако су масе двају тела мале, у поређељу са треlшм телом, Olща 
постоји неограничен број почетних услова под којим.а је кретање 
периодично. ПолазећИ од ових идеја, долази ПоеНI<аре до нових, 
знаЧајних резултата за овај проблем. Објављује их у "Acta Mathe
matica", који бивају награђеllli наградом шведског краља (Е. Т. 
BELL, LES GRANS MATHS., р. 576). 

1888. 

775. Драјер објављује свој New Genera1 Cata10gue (N. G. С.) каталог 
маглина СМЕМ. ор ТНВ R. S. ор LONDRES, t. XLIX) (А. PANNEKOEK, 

р. 477). 

776. Побуђен и. г. Галеовим предлогом (из 1872), да се rtlIанетоиди 
искористе, место шrанете Марса, у тренутку њихове опозиције, 
као посреднич:ке звезде, при'одређивању Сунчеве паралаксе, Дејвид 
Гил изводи, из меридијанских и хелиом.етарских посм.атраља, обав
љених на опсерваторијама Рт Добре Наде, Јел, Гетинген, Бамберг и 
Лајпциг, користећи као ynоришне звезде IIЛанетоиде: Victoria, 
Sappho и lris, за средљу вредност Сунчеве паралаксе 8" .80 36 
(8".802) (R. L. WЛТЕRFIELD, р. 49; А. РЛNNEКОЕК, р. 346). 

777. Пошто је Ајлер (још 1765) слутио да, поред два велика, периодична, 
кретаља Земљине осе (прецесионог и нутационог), мора постојати 
и једно са маљом периодом, од свега 305 дана, Ф. Ј(истнеру полази 
за руком још 1884. да такво једно колебаље, од 1/2 лучне секунде, 
ornрије за Берлин (Н. JAHN, LA VARIAT. DE LA LAT., р. 31). 
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778. Е. Ч. Пикеринг примељује фотометрију при одређивању веЛИЧl1не 
HenтyнoBa пратиоца, која се због удаљености тешко непосредним 
мерељем одређује. И налази, из упоређења светЛОClIог зрачења 
са Нептуном, за преЧIШК пратиоца 3600 km. 

779. Прву спектроскопску двојну звезду је открио Е. Ч. Пикеринг, 
констатовавши иа једном снимку, да су линије у спектру ~ Ursae 
Majoris, то јест познате звезде Мизар, удвојене; што је накнадно 
и потврђено Х. Шеrum (Н. SHAPLEY, SOURCEBOOK Н, р. 153). 

780. 26. септембра, Х. К. Фогел успева да начини први снимак звезде 
(а Aquilae) са једним спектрографом (DlE SТERNE, 1938, р. 171). 

781. Х о А д е u И К и А е р (Holden и Кееlег), на Lick опсерваторији, 
са рефрактором. од 36 палаца, који су управИЈШ ка Марсу, надајyhи 
се да реше загонетку, били су разочараIЩ не толико што ЉИХови 

цртежи нису показивали IШкакве канале, НИти њихово удвостру

чаваље, већ, углавном, због сваког одсуства детаља на њима (А. 
PANNEKOEK, р. 378). -_ 

782. Најважнији каталог са сопственим кретањима био је онај Бредлијев, 
редукован од стране А. AYB~ca, са новим вредностима елем.ената 
за редукцију. Тако је Ауверс-Бредлиев каталог, са поузданим 
вредностима сопственог кретања 3200 некретница, за дУГИ низ 
година остао једина основа за студију звезданих сопствеицх крета
ња, ДОl{ Га није заменио Л. Б о с о в (L. Boss) "Preliminary General 
Catalogue са 6.188 звезда (R. L. WATERFIELD, р. 119, 334; А. PANNE

КОЕК, р. 471). 

1889. 

783. Е. Ч. Пикеринг открива периодично удвајаље линија у спектру 
звезде А (у пару А-В Мизара), и тако констатује да се сјајнија 
звезда у пару Мизара, у сазвежђу Ве.ЈШког Медведа, састоји из 
два блиска члана, приближно подједнака сјаја; као и да је Мизаров 
пратилац сувише близу звезде А, да би и највећим телескопом 
могао бити откривен (LEAFl..ET NQ 28). 

784. Г. В. Скјапарели саопштава да је из посматраља утврдио, да 
IUlaHeTa Меркур кружи око Сунца, као Месец око 3eмљe~ то јест 
да се један обрт Меркура поклапа са његовом сидеричком револу
цијом; а то зна'Ш. да је IUlaHeтa стално окренута Суццу истом 
страном. 

785. Едвард Шенфелц (1828-1891), Аргеландеров асистент, предузима· 
да попуни. каталог (1867), издајуliи "Sudliche Durchmusterung", 
који садржи 133.659 положаја звезда између _20 и _230 декли
нације (R. L. WAТE.RFIBLD, р. 97; А. PANNEKOBK, р. 468). 

786. 13. новембра, Е; Ч. Пикериш саопштава, у седници ~ионалне 
академије наука, да је t:~ Ursae Majoris двојна звезда. До овог • 
9 ХРОIIО погија 



130~ ________________ ~В_._В~._М~И~'nК.~О~Вцh _______________________ __ 

сазнања су довела периодична _удвостручаваљз линија, у објектив
-цризмом. снимљеIПfМ спектрима на Харвард опсерваторији. Нешто 
доцнцје је исто С30IПIIтење учинио и о эвезди. {3. Aurigae. Вогелова 
каСШIја дискусија је првобитну периоду прве звезде (од 105") 
поправио на 20".5 (DШ sТERNВ, 1938, р. 175). 

Е. Шенфелд 

787. Е. ч. Пикеринг подиже, у 
Арекуипи, у држави Перу, 
другу астрономску опсервато

рију, на висини од 2451 1\\ (В. 
ZINNBR, р. 586). 

788. Чарлс Причард (1808-1893), 
иницијатор за изградњу астро
номске опсерваторије у Окс
форду И њен први директор, 
одређује прву звездаву парас 
лаксу фотографCl{И (1886-
-1892) (R. L. WATBRFIELD, р. 
72). 

789. џ о р џ х е ј д (George Hale), 
директор опсерваторије Маунт 
Вилсн (М- Wi1son), и А н Р и 
Д е л а н д Р (Henry Deslan
dres), директор Париске опсер
ваторије, независно један од 
другог, проналазе спектрохе

лиограф, изванредно важан и значајан инструмент за испитиваље 
хромосфере СytЩз на разним нивоима (R. L~ WATERFlELD, р. 112) . 

• 

790. Е. Е. Барнард добива први снимак Млечног Пута, и открива тамне 
маглине у звездзном изобиљу, које у први мах одбацује као тунеле 
у галаксији (R. L. WAТERFIELD, р. 283). 

791. Осниваље Astronomical Society of Pacific. 

792. Из Сl-Шмљених СПeI<Тpограма у оквиру ПОТСДВМCl<ОГ посматрачког 
програма, Фогел утврђује промене Алголове радијалне брзине, 
у већ утврђеном смеру, и успева да приближно одреди и димевзије 
система, то јест обеју компонената (DIE SТERNB, 1938, р. 174). 

793. Да би скоро потпуно УКЛОШIо личву грешку при одређиваљу 
ректасцензије из посматраља меридијанским инструментом, Ј. Г. 
Репсолд (1771-1830) уводи покретlШ м.вкрО1\\етарски КО1I'lИћ при 
праћењу звезде, за време љена пролаза кроз поље 13ида (л. PANNВ-
КОЕК, р. 328).· . 

794. Е" iй о н иј а М о р u (Antonia с. Mauтy), са Харвард опсер
ваторије, ПРИl\\ећује у спектру ~ Uгsae Majoris да је ЛИШIја К, 
то јест једина јасно видљива узана линија, некад двострука, а 
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некад једнострука; много npавиmmје се исто догађа и са f> Aurigae,
где JUIнија наредних дана бива наизменично и двострука и једно
струка. "Двострука" знаtШ да звезда има две разне радијалне 
брзине, то јест састоји се из две компоненте, qији се спектри перио
дично померају у СУПР()1'l{llМ смеровима, -јер обављају кружења. 
око њихових тежишта (А. PANNEKOEK, р. 435). 

795. Дунер, са шведске опсерваторије, у Лунду, примењује Допле
ров принцип у циљу одређивања трајања ротације Сунца (PRING

SНEIM, DIE SONNE, р. 59). 

1890. 

796. А. А. Мајклсои (1852-1931), амерички физичар, примењује ме
тоду (1868) француског физичара Физоа и монтира, на дванаесто
палачном рефрактору опсерваторије Лик интерферометар. То је 
инструмент који се састоји из два, паралелно постављена, огле
дала, монтирана испред објектива рефрактора, на размаку од десет 
метара. Са тела, на ко}й је управљен рефрактор, зрак 'светлости 
одбија се у дурбин и производи интефере1Щију светлости, I<oja на 
дифРЗIЩИОНОМ диску, који се добија, производи, наизм.еЈШЧНО, 
црне и сјајне линије, размакнуте 0".01, што одговара размаку 
зракова који стижу у рефрактор (огледала). Тако су, први пут, 
измерени преt(НИЦИ Јупитерових сјајних сателита (А. PANNEKOEK, 
р. 464). 

797. Е. Е. Барнард мери, рефракторима Јеркс и Лик опсерваторија, 
пречнике четИрИ најсјајнија ШIанетОИДа И налази, непосредним 
мерењима: за Сет .. - 800 КМ, Pallas - 500 км,}UtЮ - 200 км, 
Vesta - 400 км (R. L. WAТERPIELD, р. 58). 

798. Х. К. Фогел Открива и код звезде Спика, у сазвежђу Virgo, прати
оца, као и код Алгола. 

799. С. К. Чендлер (1846-1913), анализирајyhи посматраља кретања 
пола, открива да пол обавља ротацију око непокретне' једне тачке 
Земљине површине, ОlIИсујући криву, која није затворена, ц то 
са двоструком периодом: дванаестомесечном, дакле годишњом; и 

другом од четрнаест месеци. Прва се објашљава збиваљем у атмо
сфери; друту је објаснио С. Њукем продуженом Ајлеровом, 

десетом.есечном, периодом, услед тога што Земља није круто тело 
(Е. ZINNER, р. 451). 

gOO. Током ангуста М а" с В о JI Ф (Мах Wolf) (1863-1932) поку
шава да добије снимак мале планете, али не успева, јер се послу
жио дугофокусним рефрактором. 

801. Ћ. В. Скјапарenи налази, као и за планету Меркур, да се планета 
Венера обрне O~O осе једанпут у току. свог оби..:аска QKO Сунца, 
дакле у току СВОЈе сидеричке реВОЛУЦИЈе, тако да Је 1UJaHeta стално 
једном, и то истом, страном окренута СУЈЩу (А. PANNEKOEK, р. 381) . 

• 
9' 
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802. Спектри 10.351 звезда били су фотографисаии под управом Е. Ч. 
ЦикерИIIrа, са Харвард опсерваторије, и објављени као први 
"Henry Draper Catal0gue". Они су били класификовани по СВОМ 
изгледу И ознаЧ:ени словима А, В, Р, G, К, М, N -представљајући 
разне :класе спектара: А и В одговарајућ.и Секијеву 1 типу; F. G. 
К. другом типу; М - трећем, и N - четвртом типу. Пикеринг, 
као и већина љегових савременика, преIIостављали су да је овај 
спектарски ред уједно и ред crеларне ~волуције (л. PANNEKOEK, 

р. 452). 

Ћ. В. Сијanарели А. А. МајкЈ1СОН 

803. Основано је British Astronomical Association (R. L. WATERFIELD, 

р. 502). 

804. В. Хјугинс открива у Сиријусову спектРу известан скуп доста 
компликованих трака, простирући се ОД краја ултраљубич:астог 
спектра; међутим он не препознаје телурично порекло тих трака 
(да долазе од Зем.љине атм.осфере) (сн. FABRY ЕТ Н. BUISSON, 

р. 22). 

805. Фогел и Шајнер, у Потсдаму) снцм.ају спектре сјајних звезда новим 
одлич:ним, спе~ографом, у циљу да би одредили њихове ради
јалне брзине. Том приликом.· примеhују да брзине звезда Spica, 
у сазвежђу Virgo, и Algol, у сазвежђу Perseus, периодюшо бивају 
веће и мање. И тако откривају спектроскопске двојне (л. PANNE
КОЕК, р. 435). 
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1891. 

806. 22. децембра М. Волф директор опсерваторије у Хајделберry, 
успева да сними прву малу ШЈанету, аПJIанатским рефрактором" 
од 0.13 т. отвора, и назива је 323 Brucia. Име јој даје по ... и с 
К е ш р u н В о л Ф е Б р ј у с (Miss Catherine Wolfe Bruce), 
АМ.ерикаики, која ПОЮIаља опсерваторији велики рефрактор (В. 

s. А. F., 1972, р. 167). 

807. џ. Е. Хејл, у Чикагу, и А. Деландр, у Паризу, успевају да сниме 
протуберанце и хромосферу у пуној Сунчевој светлости (BOSLER). 

808. М u л с К р u с ш о Ф е р Ду н е р (Mi1s Cristofer. Duner), са 
опсерваторије Упсала, први успева да визуално одреди, на основу 
помераља спекгарских линија са разних места Сунчеве површине, 
обртне брзине појединих Сунчевих зона, И, уопште,' бр"зину па 
Сунчевој површини до делова км!сеЈ<. 

809. Одлучено је и послата је- једна екcrreдиција у Хонолулу, у циљу 
одређивања географске ширине, која је имала да буде упоређена 
са географсном ширином Берлина. ХОНОЛУЛУ је био изабран јер 
се налази, скоро на супротном меридијану од берлинског: према 
томе ПРО!'hена ширине се морала (ако је претоставка тачна) обав
љати у смеру супротном од берлинског (Н. JaHN, LA VAR. DE LAT., 

35) . 

810. При одређивању разлике географске дужине између Берлина и 
Потсдама искоришћен је, први пут, Репсолдов безлиЧIrn мИI{РО
метар од стране посматрача Пруског геодезијског инститyr:a. 

811. Да би се ослободио утицаја колимације, Ш" а у д е р (Schnauder) 
долази на идеју да пасажни инструмент обрне, усред посматрања 
звезде. 

812. Х. А. Њутн поназује да ће Јупитер вероватније заробити Kor.leTY, 
ако се буде кретала у ИСТОМ смеру, као и Јупитер, него ано се буде 
кретала у супротном смеру. 

813. К а А а N д Р о и Т и с р а" (Cal1endrau и Tisserand) (1845-
1896) и х. А. Љутн, независно један од другог, разрађују теорију 
заробљаваља комета. 

1892. 

814. 9. сеmембра, Е. Е. Барнард проналази пети, у ствари најближи 
и најмаљи Јynятеров сателит, пречника свега 160 км. 

815. 12. септембра, Е. Е. Барнард, са Ликове опсерваторије, рефрак
тором, са В и А а р д о в U.м (Willard) соЧ:ивом од Ш~ палаца 
отвора, открива у Млечном Путу комету, прву ФотогРафсним. 
путем, на положаЈУ а. = 19ЬЗОШ , 8 = + lf.°8' са излагаљем од 4ћ20 tn • 
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• 816. В. М. М о" к (W. М. Monck) налази да између сопствених 
K~aњa и спектарских типова, УО1ШIте, постоји веза. Сопствена 
кретаља звезда cnектарске класе В су најмаља, затцм бивају већа 
ДО звезда класе F, па ПОНОВО бивају маља, ка звезДама ЮIасе М, 
али не досежу ДО звезда КТlзсе В. Ово је каСIШје потврђено истра
живањима К а й ш ај" а (Kapteyo), Х е р Ц ш й р У" г а (Her
tzsprung), п а" е к у к а (Pannekoek) и Боса (Р. ZINNER, р. 529). 

Ф. Ф. Тисран 

1893. 

817. Изгледало је да Земљина оса 
• • 

ротаЦИЈе ОПИСУЈе, у току скоро 

године дана, око геом.етрИЈске 

осе (Земљина облика, ина'fе 
осе врло блиске малој глав
ној ОСИ инерције) мали конус. 
у том случају су морале гео
графске ширине двају места, 
за 1800 различитих географ
ских дужина, ПQкззивати обр-

• 
путо понашање: ДОК Је на 

једном географска ширина ра-
• 

сла, на супротном Је морала 

опадати. Резултати посматраља, 
Киcrнерови у Берлину и Мар
кусови (Markns) у Хонолулу, 
претпоставку су и потврдили 

(DШ SТERNE, 1938, р. 149). 

818. А. Поенкаре уводи "probleme 
restreint" ·(ограничени проб
лем) ~ao поједностављеље ОIШI
тег проблема три тела (DШ 
SТERNE, 1938, р. 228). 

819. Х. Е б е р iii (Н. Ebert) занључује да Сунце мора бити извор 
електромагнетског зрач:ења, ако је оно стварно седиште електро

магнеТСЮIХ порем,ећаја. О томе ће објавити и студију у "Astro
nomy & Astrophisics за 1893. 

820. Ј. К. KanтajH почиње објављивање својих изучавања састава 
звезданог система (R. L. WAТERFIELD, р. 502). 

821. В. В и" (W. Wien) налази да је зрачење савршено црног тела 
дато једном. фующијом таласне дужине, I\oja се мења са Teмnepa
туром., тако да је таласна дужина максимума обрнуто пропорцио
нална темnератури. Штефанов и ВИНОВ закон, прим.ењени на 
податке посматрања, показали су да те!ШIерзТура Сунчеве површине 
износи приближно 60000 (А. PANNEKOEK, р. 414). 
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1894. 

822. Г. Милер и П. Кемпф предузимају да Целнеровим поларизационим 
~ [фотометром измере сјај свих звезда северног неба. Али место да 

сјај звезда упоређују (као што је Пикеринг радио) са сјајем поларне 
звезде, они су га упоређивали са сјајем "вештаЧl<е звезде", обасјане 
светлошhу сгалног извора. Прва четвртина овог каталога, који 
је носио наслов "Photometrische Durchmusterung" изишла је ове 
1894. године (а последља 1907. г.). Каталог је с.држао 14.199 
звезда, дО 7Ш.5 привидне величине, између северног пола и еква
тора. Грешка у привидно; величини није достизала .оШ.1 (R. Ј •. 
WАТЕRFШLD, р. 93). 

823. Переибал ЛОбел (Percival LoweJl) (1855-1916) подиже 
своју опсерваторију у Флагстафу, у Аризони, на 6000 стопа 
(~1829 т) висине, са npвобитним циљем ради изучавања по
вршине ШIанете Марс (л. РЛNNEКОЕК, р. 379). 

824. М. Лоеви (1833-19071- и П и 3 е (Pиiseux) служе се редовно 
"лакатним екнаторијалом" Париске опсерваторије за израду фото

. графске Месечеве карте (л. РЛNNEКОЕК, р. 373). 

1895. 

825. џ. Е. Хејл, у сарадљи са џ е м е К и л е р о м аате, Е. KeeJer), 
оснива чаСОImС "ТЬе Astrophysical Journal". 

826. Е. Е. Барнард са ЛИК опсерваторије, за време посматрања пролаза 
једног Сатурнова пратиоца кроз сенку унутрашњег прстена запажа 
да се овај састоји из мноштва малих телашаца, одвојених један 
од другог међупростором. 

827. С. Њунем завршава таБЈШце Сунчева кретаља, на које се ослањају а
строномске опсерваторије свих културних народа хх века. У једно, 
из посматраља која је обрадио, изводи за нову вредност Сунчеве 
паралаксе 8",797, то јест за даљину Земље од Сунца, 149,5 ·106 
km. коју заокругљује на &".80. 

828. Ј. Е. Килер (1857-1900), директор опсерваторије Allegheny, утвр
ђује, примељујући дOIшеров принцип, ван сваке сумље, да БР:lина 
кружења делова Сатурнова прстен:i бива све већа идућ.и од спо
љашљих ка унутрашљим деловима, и тако доказује да је Сатуџнов 
прстен: састављен из м.ноштва одвојених сателитића (R. L. WлТЕR
FIELD, р. 56). 

829. К а р л Ш б а р Ц ш и л д (Кагl Schwarzschild) (1873-1916), ди-· 
ректор опсерваторије у Гетингену и Потсдаму, проналази мрежу 
"coarse grating" од блиских металних жица, која се МО1l1'ира испред 
објектива рефрактора, а служи за мереље раздаљине к'оМпонената 
двојне звезде (R. L. WЛТЕRFIELD, р. 100) . 

• 
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830. С. И. Бели открива присуcrво велИКОГ броја променљивих, Це
ф~да) у збијеЮlМ звездзним јаtима, са периодама ИСПОД једног 
даНа, али их налази и са периодама ОД више дана (R. PANNEKOEK, 

р. 483). 

831. Појављује се први део фотографског атласа МесечеВЗј и то два 
атласз, први потиче са Ликове опсерваторије, у Калифорнији, 
други са Париске опсерваторије (R. L. WATBRFIELD, р. 60). 

832. У мирним протуберанцзма нађен је, поред хидрогенових и хелију
моВих mпшја Dз изВ'естан број непознатих спектарских mrнијз; 
кад је Ремси открио хелијумове линије у неким терестричким из
ворима, оне ЛИ1Шје су се показале као хелијум.ске (л. ГАNNЕКОЕК, 
р. 411). 

833. Пошто је Ремси пронашао терестричке хелијумске линије, постало 
је тек јасно да f:.y линије назване, у прво време "Орион-линије", 
које су Фогел и Шајнер такође наилазили) припадале хелијуму 
(А. PANNEKOEK, р. 453). 

834. с. Д. Бели протежекаталог Harvard Photometry и на јужну 
хелиосферу, тако да сад обухвата цело небо, све звезде привидних 
величина до 7ш .О, односно до 7rn .5; на броју, 45.792 (R. L. WА'ТЕR
FlELD, р. 94). 

835. На Међународној конференцији за премер Земље би заюьуqено 
да се на шест станица постављених на паралелу --1- 3908', расло
ређених око целе Земље, врше стално мереља географских ширина, 
и то Horrebow-Таlkоttовом методом. За станице су биле изабране: 
Mizusawa у Јапану, Tschardjui, у Туркестану, Carloforte, у Ита
лији, Ukiah, Gaithersburg, Cincinnati, у Сједињеним Ам.ериЧЮIМ 
Државам.а; доцније су биле додате још две станице, на јужној 
хемисфери, приближно на -31055' географској ширини. Реду
ковање свих обављених посматрања вршено је у Централном 
Бироу, у ПОТСДaJl\У, под руководством А /1 б Р е х ш а (Albre
cht-a) и В а II а х а (Wanach-a), а објављивани су под насловом 
"Resu1tate des Internationalen Breitendienstes" (DШ STERNE, 1938, 
р. 147). 

836.АрuсШарх АЙО/lО1<О8UЧ Бје/lОЙОЛС1(U (1854-
-1934), са Пулковске опсерваторије, открива периодичнепромене 
у радијалним брзинам,а звезда 3 Cephei, код које се криве ради
јаШlliХ брзина и светлосне криве подударају; њиховообјашњење 
је нађено у обиласку пратиоца око видљиве звезДе (л. РЛNNВКОЕК, 
р. 438; Е. ZINNВR, р. 539). 

1896. 

837. 14. новембра, уноси у своју посматраqкy бележнипу џ о 1< М а р
ш и 1< Ш е б е р л е (John Martin Schaeber1e), астроном на Лик 
опсерваторији, да је тог јутра открио Проi<ионопа пратиоца, као 
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објект 13-Te привидне величин:е, на положајном углу 3180.8, а 
даљини 4".6 од звезде. Пратилац је .оштро дефщтсане жуЋн:асте 
боје. Претпостављајући да је поремеhајно тело, налази да му маса 
може износити 1/5 Прокионове масе. (л. РЛNNЕКОЕК, р. 434). 

838. П. 3 е.м а II (Р. Zeeman) је посматрао спектар натријумова пламена 
изложена дејству јаког магнетског поља и приметио је да линије 
бивају проширене, чак и удвојене, према смеру у коме се линије 
силе посматрају (NЕWСОМВ-ЕNGЕLМЛNN, р. 287). 

839. С ш е н л u В и л иј а A~~ (Stanley Williams), љубитељ астро
номије, утврђује и објављује, у часопису R. А. S., у раду под 

насловом "Оп the Drift ofthe Surface Material of Jupiter in Different 
Latitudes" (О померању површинске Јупитерове материје на разни1'l'l. 
ширинама), да постоји у разним планетиним појавама известан 
број струја, које одређују периоде ротације пега које се виде на 
планети (R. L. WATERFIELD, р. 430). 

840. Х. А. Роуленд (1848-1901-) на оригиналним СIrn:мцима мери таласпе 
дужине линија, са три децимале, и бројно Цењене њихове јачине 
објављује у каталогу под насловом "Pre1iminary ТаЫе of So1ur 
Spectrum Wave--Lengths" (Претходне таблице таласних дужюIЗ 
у Сунчеву спектру) (око 20000 линија), на основу ових закључује 
да у Сунцу имао око 36 зе.маљских елемената(NЕWСОМR-ЕNGЕLМЛNN, 
р. 304; А. PANNEKOEK, р. 409). 

841. Ј. Н. Локајер (1836-1920), конcrруише "призмену камеру", у 
ствари призму која се ставља испред сочива !<амере, која се користи 
за време фотографисања Сунчева спектра (л. PANNEKOEK, р. 411). 

842. Ч. Д. п е р u N (С. D. Perrine), на положају означеном у погреш
но дсшифрованом астрономском телеграму, открива нову комету 
1896 а. 

1897. 

843. Г. Милер, са опсерваторије у Потсдаму, израчунава таблицу 
екстинкције (слабљења светлости), коју ће ПОТВРДИТИ К. Б е Н
и о р а д (А. Bemporad). И утврђује да, услед екститщије, звезда 
слаби, почев од зенитз, на 200 зенитне даљине за OПl.Ol привидне 
велиЧ:ине; на 400 - за От.Об; на 600 - за ОПl.23; на 800 зенитне 
даљине - за Оm.98 привидне величине. Или, близу хоризонта 
губи скоро 95% (NЕWСОМВ-ЕNGВLМАNN, р. 250). 

844. Д. Гил (1843-1914), помоhу хелиометра, одређује ПОС1l\атрањем 
малих планета СytIЧеву паралаксу 811.78 (NEWСОМБ-ВNGЕLМАNN, 
р. 193; А. PANNEKOBK, р. 343). 

845. Вихерт (Wiechert) налази да се Земља састоји из два, Гасно раз
ЛИЧИТ,а, дела: из металног језгра, углавном ОД гвожђа, густине 
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7.8; обложепа стеновити.м слојем, претежно силикзтни1, од гвожђа 
и ~агнезијума, густиие 3.3 (А. PANNEKOBK, р. 384). 

846. Рефрактор од 102 ст, Јеркс опсерваторије, који још постоји 
израдили су Варнер и Сваси (Warner и Swasey) (В. ZINNER, р. 579). 

1898. 

847. 'IJoBaNu Рицо (Giovanni Rizzo) одређује на 2.5--2.6 г/кал вре
ДНОСТ Сунчеве константе; ТО јест 2,5-2,6 грам калорија ноје ква
дратни центим.етар прими, на горљој граници атмосфере, у току 
једне минуте, ОД Сунчевих зракова који нормално падају. 

848.3а време потпуног помрачења Сунца, Локајер и А. Ф о у л е р 
(А. ·Powler), у _Индији, успевају да добију прве снимке "флеш
-спектрума". Са ОВИМ долазе до врло -важпог открићз, то јест, 
да су линије, које ми обично приписујемо "јОНИЗ0ваним атомима 
релативно знатно јаче него ШТО се виђају у обищ!ОМ Сунчевом 
спектру (R. L. WATERFIELD, р. 204). 

849. 13. августа, В и ш (Witt), са опсерваторије у Берлину, фото
графски проналази плзнеТQИД. Ерос, за који установљава да има 
средњу даљину од Сунца 1.46, дакле мању од Марсове (1.52) 
(NЕWСОМВ-ЕNGЕLМАNN, р. 396). . 

850. Х У г о ф. С е А u г е р (Hugo v. Seeliger), директор опсерва
торије у Минхену, предузима crатистичку студију распореда звезда 
у Млечном Путу (R. L. WATERFIELD, р. 503). 

851. Ф. В. В е р u (F. W. Very) закључује да температура Месечеве 
површине, кад Сунч:еви зраци вертикално на њу падају, мора бити 
око l00"С, ДОК за 14 наредних дана, за време Месечеве ноћи, она 
мора пасти оmриmrке на -2730С, то јест на тем.пературу теч:ног 
ваздуха (NEWСОМВ-ЕNGЕLМАNN, р. 380). 

1899. 

852. В u 11 U ј а м В о JI а с К е м б е JI (William Wal1ace Campbell), 
са Ликове опсерваторије, утврђује СПеЈ<ТРОСКОПСКИ да је Полара . . . 
ДВОЈна звезда, КОД КОЈе су KOМIlOHeHTe Једна ОД друге удаљене 

160.000 km, и да око ззједничког тежишта ове обилазе за 3 Дана 
23 часа 25 минута. А Полара има осим тога, и на даљини од 18" .5, 
још једног пратиоца, 9т привидне ВeJlИчине (NEWCOMD-BNGEL
MANN, р. 855). 

853. 18 марта, В u А и ј а м Х е N р и П и к е р u N г (Wi11iam Henry 
Pickering) проиалази, са Flagstaff опсерваторије (у Аризони), деве
тог, најудаљенијег Сатурновог сателита, који добива име "РНОЕВВ"; 
разликује се од осталих Сатурнових праТl:lЛaца ретроградним СВО-
• 
ЈИМ кретаљем. 
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854. Ј у 11 иј у с Ш ај" е р (Julius Scheiner) (1858-1913), са астро
фИЗИЧI<е опсерваторије у Потсдаму, први добива спектрограм 
екcrрагалактичке м,аглине. ОСИI\\ тога утврђује да м,аглина М 31, 
У сазвежђу Андромеде, има спектар соларног типа (R. и. GAR

STANG, Ј. В. А. А., V. 64, р. 182). 

855. Ј. Е. Килер (1857-1900), директор опсерваТОРИЈе Лик, радеlш 
на "Calver-Common" рефлектору, од 3 стопе, познатом !{ао 
,.Crosslay" рефрактор, цени на 120.000 број спиралних маглина, 
приступачних рефлектору којим сним.а (R. L. WAТERFIELD, р. 78). 

856. Свет доживљује промашај једног астрономског предвиђаља, коме 
је и у дневној штампи био дат велики публицитет. А које се није 
обистинило. Реч је била о м.етеорској појави, која се очекивалз, 
а која се од 902. године одигравала све- до 1833. и 1866. године 
сваких 33 године. Према томе била је и м,огла је бити, предвиђена 
и за 1899. Међутим није наишла. Узрок је био скретање роја са 
своје путаље проузроковано планетсЮlМ поремећајем (R. L. WATER

FIELD, р. 474)~ 

1900. 

857. К Шварцшилд (1873-1916), директор опсерваторије Гетингеп и 
Потсдам, долази на идеју да, за оцењивање звезданог сјаја пом,оћу 
фотографије, стави фотографску плочу не у жижну раван објек
тива, већ изван ове. Тако добива као СЈШКУ на ruючи не више та~шу 
звезДе, већокруглу плочицу, која је према сјају звезда, више или 
мање оцрњена. Степен црноће, који може бити узет са једне скале, 
израђене у ту сврху, служи као основ а по којој се одређује сјај 
звезде (R. L. WAТERFIELD, р. 98). 

858. Д р и с ш о н (Dr Easton), холандски љубитељ астроном,ије, 
први, изражава гледиште да је Лiлечни Пут спиралне структуре 
(w. DE SI'ГТER, DIE STERNE, 1932, р. 189). 

859. А. Деландр, директор опсерваторије Париз и Медон (Meudon), 
долази на идеју да, за експедицију која треба да посматра потпуно 
Сунчево помрачење (1900) постави, на свој рефрактор, такозвану 
"екваторијалну таблу" , диспозитив од метала који дозвољава да се 
на рефрактор постави више пом.оћних апарата тежине до 2500 kg, 
не нарушавајући при том равнотежу рефрактора, ни његово 
равномерно померање (В. s. А. "., 1948, р. 183). 

860. М а к с В о /1 Ф (1863-1932), директор опсерваторије Хајдел
берг, успева да добије фотографске снимке зодијачког светла; 
послужио се у ту сврху кварцним објективом., отвора од 37 тт 
и жижне даљине од 25 mm. Том приликом је добио и отище "Gegen
schein-a" , што му је послужило као доказ да та, дотле хипотетИ1-1На, 
свеглрст заиста постоји (NЕWСОМВ-Е~GЕLМАNN, р. 519). 
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• 
861. С в а н ш е А р е н иј у с (Svante Arrhenius) ПРIrnењује теорију 

CDe<qIOCHor притиска (коју је покренуо с. Мексвел) на космичке 
појаве и ДОВОДИ га у везу са постанком и оБЈШКОМ КОМС'fСКИХ ре
пова, Сунчеве короне и Севернеполарне светлости (А. PANNBKOEK, 
р. 424). . 

862. Излази "Саре Photographic 
Durchmusterung" (Ксјпов фо
тографски преглед), који су 33-

почелиДејвндГил (1843-1914) 
и Ј. Ц К.птајН (\851-1922) 
1885. ГОДИlfе то јест, каталог 
са 454875 звезда до 11 т при
видневеличине (А. PANNEKOEK, 

р. 469). 

863. У Паризу је одржана l\\еђуна
родна конференција, и на овој 
предвиђено и планирано било 
да 58 светСКИХ опсерваторија 
искористе блиску опозицију 
ШIанеТDИДа 433. Eros, иа свега 
16 х 106 миља даљине од Земље. 

864. Св а посматраља nлаllетоида 
433. Eros, за време изванредно 

А. Деландр повољне опозиције 1900--01, 
обрадио је Х и u к с (Hinks), и 

извео је, из фотографских снимаља 7t =811.807 ± О" .0027, ДОК је ИЗ 
МИI{рометаРСНИХ мереља извео 1t=8" .806 ± о" .004 (л. PANNEKOEK, 

р. 347; E.ZINNER, р. 496). 
-

865. У 1900. Лангли примеhује да су љегове "enhanced lines" (појачане 
линије) или често озиачавање нао "spark1ines" (варничие линије) 
у ствари исте као и оне ноје је Miss Moury нашла као јаке линије 
љених "с" звезда. Биле су то карантеристичне спектарсне линије, 
које су појач:аваЕ.е биле идуЋи од спентра лука ка високог напо
на спектра варнице (л. РЛNNЕКОЕК~ р. 454). 



RESUME 

CHRONOLOGIE DES ACQUlSIТIONS ASTRONOMIQUES 

Vo1. П 

(depuis l'annee 1701 а l'аnnее 1900) 

С'еБ! le second уоlиmе de l'ouvrage contenant, suivant l'ordre сЬгопо
logique, lа suite des phenomenes astronomiques observes, decouvel'tes 
realisees, des resultats acquis е! evenements survenus, зи cours des ХVПЈв 
е! XIXe siecles, juges importants роиг lе progres des sciences astrono
mщuеs. 

11 convient, cependant, d'attirer l'attention du lecteur sur lеБ soins 
employes г()иг assurer l'exactitude de chaque detail confere (еп particulier 
а l'annee ои lа date citees, уаlеиг numerique adoptee, ои тете faute d'im
pression omise) de cette chronologie. Роиг геаliБег cette verification, ОП а 
souvent ete oblige de Бе rapporter а plusieurs histoires d'astronomie. 

Afin de rendre lа »Chronologie" аи lecteur plus faci1ement compre
hensible, оп s'est donnee lа peine de traduire aussi bien les titres des oeuvres 
et memoires de divers auteurs, que les parties de leurs textes cites. Les 
traductions des titres ont ete placees entre parentheses, immediatement apres 
les titres, tandis que les traductions des textes sont placees, sous un aste
rique, еп bas de lа page. 

А 1а fin du vo1ume ОП а donne 1е registre a1phabltique des noms 
cites dans chaque пиmего de lа "Chronol0gie". 

• 

, , 
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