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MEDJUZVEZDANI LET 

Do danas se sva jzla~anja i rad na ~vanju 
proЬJema vasionskoR leten)a u~lavnom ~anj
favaju na Sun~ev sisteт. О teoriJi тeduzve
zdanog leta ima malo stru~nih ~lanaka u astro
nauti~koj literaturi uop§te, ali о nJoj se т~е 
oЬilato ~jtati, u nau~no-fantisti~nim romani
ma i pripovetkaтa koje sa stvarno eu i naut
n~ eesto nemaju ni~~ zajedni~ko,~t. 

Dok se ostvaгenju leta na Mesec i nата naj
Ыiie planete тоiе ~ovorjti kao realnom u 
roku od nekoliko desetina ~odina, te§ko da се 
do letova do nama najЬIШh planetnih sisteтa 
dru~ih zvezda do6i za ја§ nekoliko stoleea. 
Ovo, naravno, ukoliko se ne nade u тeduvre
menu neko novo pogonsko sredstvo ne lucenih 
m<>RUenosti о kojima јо§ ni§ta ne znaтo. 

Na osnovu danas poznatih Nnjenica i teko
vima nauke, kao ј nienih perspektiva, тedu
zvezdani l€t pruia nат niz novih proЬlema i 
nameee neke postavke na koJe uop te nisтo 
navikli, а kamoli se sretali nJima. 

Znamo da је nama naJЬliia zvezda, Alfa 
Centauri udal ;ena 4,3 sveU ne ~odiлe . То Ьi , 
Praktieno, znacilo рutО\'ЗЛја OI!'ГOтnOR traja
nja za koja vi§e тoZda n Ьi Ьiо dovOIJan 
iedan kratki ~ove~jj v k, vee traZi.lo ~jtavo 
smenjivanje gen гасiЈа tokoт putovanja do 
jedn<>l{ neodrcd no_g i nepoznato_g cilja. 

Tako, а brz.inoт dovoljnom za т dupla
neta.rni sаоЬгасај геdа Ј О km sek, do AICe 
Centauri tгеЬаЈ bt pr,•jm т duzvezdaniт 
istnЩva~ima ni~ta таnЈе od 130.000 godina 
leta. Sa oblcnoт nuklearnom геаkсјјот -
oko 250 ~odjna а brzjnoт od 10.000 km sek, 
!to se matra Jedino то~uсјт putem sagore
vanja vodonika u helijuт , prosecoт nama 
Poznatoт kod Sunca, ovo trajanje moZda bi 
se т<>l{lo smanjiti na oko 125 ~odina . Sтatra 
se, da Ьi ovakva putovanja od 100 do 1.000 
R~ j<>S Ьilo тo_guce izve ti ј t hnickog, 
btoloSko~ i sociolookoR stanovi ' ta, ali da Ьi 
duia seoba _g n raciJa nametala nO\' vr te 
РrоЫета koji е јо~ n mo~ sagledatj . 

Medutim, to mozda uo~te ne Ьi Ьiо с!Јј 
~ Prv~ putovanJa. iz РГОбt~ razlo~a ~to 

JOI ne zna da li Alfa Centauri ima S\'OJ pla-

netni sisteт. Zna~i. cilj Ьi Ьiо mo!da јо4 dalji. 
Zasad se posredniт zakJju~ivanjeт i тere
njima тoglo zakJjucШi da sато neke od nama 
najЬiizih zvezda imaju u~ena te)a kao pra
tioce. То su Volf 359 - na 8 sv tlosnih g<r 
dina, 61 Labuda na 10,7 i 70 Ofijuha - na ci
tavih 12 svetlosnih ~odina udaljene od nas. Ne 
тоzе se reei da li се е ikada moci sa Zemlje 
odrediti postojanje fivotnЉ uslova Iirnih oni
ma na Zeтji, na jednoт od ovih tela. Ali, u 
najmanju ruku, treba nn neki na~in unapred 
znati gde тоiе ос kivati neЬesko t.elo sa 
sno§ljjvi.m usloviтa za zivot. Da li се do tof{a 
docj ро тatranjiтa Ш pretpostavkama, na 
osnovu nekih novootkrivenih ~injenica, u to se 
ne upu§tamo. Ukoliko е naucno utvrdi da za
i ta velika veeina zv zda тоrа iтati pratioce 
- satelite, cilj nc Ьi \ri§e Ьiо toliko neizve tan. 

Razlozi za mecluzvezdane letove 

NiJC potr bna duЬlja analiza ovo~ pitanja, 
ра da se, ро sada~ni т st.anju zemalj k nau
ke i tehnik . uvidi da се тoida тorati da po
stoje naroeito krupni razlozj koji bt naкnali 
~oveeanstvo, odnosn РГ\'С т duzv zdane put
nike, na ovakav poduhvat. 

Ci t avanturizaт , pohl ра za ev ntualniт 
Ьogat tvoт Ш zcd za vajanjeт uopste ni u 
dovoljno jaki тotivi za O\•akve 1 tove. Z lja 
za az.nan1eт i nuzda, n sto u v rovatniji тo
ti\ri, ali , щ~leda , da се do ovo~a dov ti ато 
nagon za odriavanJ т l)ucisk rase ј produl.a
vanjeт Zivota coveeanstva nj ~ vim pr dt-
vanJeт na druR vctove, odn no nestaJanJ 
povolщih uslova za dalji zivot na na5oj z тlJi. 

U tот, slucaju, za1sta Ы jzgledala sa \ ' U1\ 

opravda.na seoba gen racija u cjtav т та! т 
vasionskoт brodu - plan toidu а potpuno 
sсЫ dovol1niт ljuШkim nasclj т . Kak za 
ovako duRa putovanja njj т RUCe ponett do
\IOIJno hran i zaliha ki eonika, to · тo
rati ostvariti zatvoren ii\· tni ciklu na takv т 
n:eduzvezdanoт brodu, sa !i\'OtinJskiт i Ьilj
rum svetoт koJi се dopunja\Ћti i d ti 
hranu i kiseonik ljudiтa. 



iiiil~~~!!!!!!~~~!!~~~::::::~~;;~~~~
1~~~ da • javlja nova ~java, P&ra-

vtdeti bjU, tr#Jda uele pojmOve. takozvam vrertlenaJci 
'NIIo Ы •· ~~~~ leteo dok-lna za 

..Ь Julrtl8 • ~,_·:'-а.. .• vrstu yeltКJd etekat; ·utt kao poJaznu bazu An!tajnovu 
-" "'-' •"'udi. molda uz _.. Ь de- Uam&J "ju relativi'teta. <>dnosno kao 
- ...... ~ Jn8. 1 povremenЬD u ~jalnu ~- Ьrzinu kre~ja -~ brzinu ~ at:l8l1 Jol za 1\"01 tivota аа c:llj naJ~ ~o;u }ton.stantna, poJЗVlJU]e se iz-=-~ jer .te aumnjl.vo da ЬL :t = avetlosti kor~~ koja m<>Ze l\oveku d~ dozvou, 
ovakvlh putovanJa. ~- ~ na uda- yesna ~ oЬilazak nа~ея Galaktil!koя si-

i ~tt ilkustva. IUIМЦ.... ј mo!da, i ~tav nјеяо~ Zivota. ' :,.U koje dovode do slaЬljenja 1 ~/f~ atema za ~е, naime, proizilazi_, da се vre-
__... ао 1 n~ du~~Q« pu=Jputa). Iz ov_e ~r:tJ putuje brzinom bliskom brzini 
t .а ... janju od viJe .rodina. na me. za llce оэе cije protice, nego njegoviJn 

svetlosti,. da ;:' Zem}ji. Кoefi_cijent ovog skra-
fiCuje ,..... hil"ada ~Ьi se ро fonnuИ: 

u с:Щu poltizanja brzina Jeta reda -~ncti: к = r 1 - v•tc• 
.. 1 de8ettnarna hЩada kilometara u motora 
~ta оЬ~ hemiakO« raketnO« . _ brzina tela а с = brzina svetlosti. 
м Ы tiJa UOPite dovoljna. ta1o ы Jtde )е "

1
- nablo da Ьi, u slul\aju brzine me-

K~j nuk1earne enerJCtje pru oЬimim То Ь z broda od recimo 0,99 с, koefici-
• to vet ~l • ~~:~ј~ nekog ~uz~Т::·a vremena bio 1/7 Ш Ьi vreme od 
~~ n~": ~varenjem t.zv. јо~ ili Jent . 21Ј ,odine za stanovnike na Zemlji, 
"'"'"""" -· .,.... Ьасi ј )Ona nap~r rotican:je samo 3 godine za putnike 
lotonlk1h rak~ odnollno li% van emtot ' znablob Р letelioe. U drщ~om slul\aju, n. apri-
atomskih na.eiekt.risanЊ ~eatica Ш ~ ~ tako ~ebrzuu· . od о 9995 с, iznosilo Ьi skraee-avetiOinЊ ~tic:a maJe maae, ali O«r mer pn . • l 
Ьnina. Na taj n~&~ Ь1 ае, sa oЫ~nom nukl~ . vremena l\itavih 1 30. 
amom reekcljom, do Alfa Centauri JDORI~ stiёi n)e Ovo nikako nije sanю teoretska postavka. 
• ok.o 250 ,I(Odina k.ao Jto smo vel: rekll, ро- Ona је i dokazana pojavama cu ~tm~f~пt ko1e 
aUzanjem ~ё\е brzine od 10.000 su posledica kosmiCkog zra ke.n)a .. , __ п. omte, 
kml•«k. .... ј njihovim dejstvom ~ ј_еzЈЏ"а tseoru""" 1 azo а 

Sa ~jom, pek, doьtjenom prel~и~ ет ko"i sal!injavaju na.1ve6i deo vazduha, nam.1u 
komЫnaelje Htljuma 1 vodonika u. heli]um, ~ vani pi-mezoni koj~ se brzo pretvaraзu u 
mcнda ы 1е udvoetrueЩ ova brzina t prepolo- mi-oz ezone. Ovi poslednji raspo•lazu kiлetiC-
wU trajanje teta. kO:ener~jom jednrakom onoj koju Ы trebalo 

Poznatl procea •saяorevanja• vodonika u da 4maju ргi Ьrzini od 0,9995 с. Pozr:ato Је .da 
helljum, Jcojl .е ocU~va na ndem Suncu, se mi-mezoni ll"ЗSpadaju u elek~~e 1 neutrme 
verovatno Ы dao jol vel:e Ьrzl:ne. . vrlo brzo i njdhov srednji vek zдvota 1znos1 2,1 

Ovako lzdeda kada se u. prvi mah ~ milionita dela. sekunde. Za to vreme ощ Ь1 
Ditanl bпina. ЛU. recimo da za ubrzan]e i tn<>Яli da predu, puФujuci brъin.om od 0,9995 с, 
uaponmje do ovih brzina t:reЬamo u.kupno sto- samo oko 600 metara. . 
tlnu Jt(ldJna. То 6е netto produtiti meduzvez- Ali, se, naprotiv, dogada nesto sas~Im druk-
dano putovanje. U tom sluuju doЬIJo Ы ~ l\ije: visina formiranja mi-mezona ]е oko _16 
~tbnanje od 100 kmf•ekw f{od Ш 0,31 cmjselc kD.lometara i l~cno Ы Ьilo da ih skoro. uopste 
w 0,32 тШgе. Za ovo ubrzanje, pri brzlni od ne srel:emo м Zemlji. Ipaik, do Zeml]me ро-
8.300 lcm/tek 18ticanja mlaza, za svaku tonu vr~ine sШе vrlo veliki Ьrој ovih kratkotraJmh 
D'IUe medшv~danc letelice Ьilo Ьi potrebno l!estica, §to Ы 2'Jn&l\i1o da za n.iih vreme 1pak 
10 m~avata anaJ( i to u trajanju stotdnak go- protite oko .30 puta sporije, te mogu da pre-
diniL К.kav Ь1 onda. to motor morao blti i ko- vale oko 30 puta veei pu.t nego sto bi blJo mo-
11ko Ь1 .е tu ener~je rastpa.lo! ~l:e da racunamo nj!i.hovu putanju na osnovu 

РоМ<> ~ upotrebljene letelice verovatno obll!nih zakona meh·ani,ke. 
bitl јомk rak te, da Ьi se postll{le ove brzine Vremensk.i efekt Ы, izgleda, omogucio џn· 
mJata kod jona r lmo UJ(Jjenlka. potrebno је sionskom putniku, da, priЬliZavajuci se ~es· 
ratPO!aaati ubnavalueom naponskom razLikom kt cno 
od 2.5 .rмravolt.a . krajno Ьllzu brzini svetlosti, ртесlе р га · 1 k 

Vrlo је \'eN>Val.no da 6е se, radl uAtede, kod Ьeskrajno dщ~е putanje za desetak gocl.ina, do 
ovih pU\ovanla tro6Ш ne samo J(Oriva, vel: i · Ы na Zemljli, za to vreme, pтoteklo ll i 1J !)d aлlli 
oj1hovi JPNmn\cl, ра i pojedinl motoгi i перо- дodina. 1 е 
Lrebna Of>rt>tna, &т Ь1 DOSti,(la dvostruka То Ьi, ustvari, znacilo po.leteti sa Ze 1~1~ korilt - poveean;e odnosa masa rakete (!to 1 odrel:i se svakog susreta sa svOJ I Л1 savre eku 
dovod\ do nj ne v b.rzlne) 1 amanjenja ро.. • nicima i najblii.im rodacima - оdлоsпо n к 
~Ьnе koll& f{Orlvn. vrstu umiranja odvajanjem od njih z.a u џke Је 

с . Ј d oce"tl ovel\ans.tvo b.i, pritom, treba о " 11tr Кoriileaje vremen.k..., efekta? Jakuatva i znanJ·a steeena na oџilk џom pt •. 
.... . lp3•· 

vanju tek ра isteku hilj adama godl 113· , n# 
Ukollko Ь1 ве fclelo oЬavlt1 let do neke od za pojedinca, to Ьi pretstavl jalo 0gто п1п с ,.

1 nama naJЬIШh zvezda l vratlti se s rezultati- .. 1. ost' '·-- . · t · ,. l · lн!W 
1 ,.uo.:n 1, nenazuшdivu pтed nos 1 ·>< ~ та eta twjim aavre~nlcima, ~l(ledno је da dotivljaj za ko}i Ьi Ьilo vredno podп eti паЈ ' t Ы ть.Јо J)OIItjёl. brzJne svetloeti. U tom slu- !rtvu. 

DruRO је pitanje kako Ьi se i da 11 Ы зе 
u naJe proral\une 1Ш1е§ао i efekt poveanja 
тезе. odnosn.o skral:enja dimenzije u pravcu 
leta. 

Oln&i&mje stvoreao ubnaajem 

Ljudi nenaviknuti na let u vazduhu Ш ogra
nil\enja u ubrzanju kod meduplanetarnih ra
keta koja namel:e rovekova telesna izddljivost, 
tdko 6е se pomiгiti s cinjenicom da se kod 
mectшvezdanih letova, sa danas poznatirn u
vorima enerS!ije i tehnol~jom materijala, te
§ko mofe za.mislitd let i s ubrzanjem od samo 
1 g Ш 9,81 тfsek2 • 

Jetr, kod fotonske rakete koje. Ьi emitovaJa 
svetlosne ~estice brzinom svetlosti, ovolika 
ubrzanja "neprestano Ьi. zahtevala utro~ak od 
З miliona meяavata ро ton.i mase rakete. Ako 
Ы se pretpostavilo da ро s\16koj toni rakete 
irnamo idealno crnu povrmnu od 1 m2 koja Ьi 
zracila ovoLiku enerЯ[ju svakog sekunda, onda 
Ы ova emitujuea povrsina treЬalo da bude za
mjarъa nista manje, neJ>to na I00.000°C. А koji 
Ы materijali to ЬШ u stanju da izdгZe? 

Znal\i, l\ak i kada bismo uspeli da d.irektno 
pretvaramo materi ju u enerиiju, odnosno u 
fotone, javile Ьi se nepromostive teSkol:e. То 
Ьi nas vгatilo na tol.iko mala ubrzanja, da Ы 
putovanja opet trajala stoleeima. 

Sa ubrzanjem od jeclnog hiljailitog g tre
Ьalo Ы nam ios uvek 130 godina do Alla Cen
tauгi, ubrmvajuCi do poloWпe puta i postitu6i 
maksimalnu brzinu od 19.500 kmfsek, ра uspo
ravajul:i ponovo na drugoj polovini puta za 
isti iznos od 0,001 g Ш priЬ! ii.no 1 cm{sek2 , 

odnosno za oko 0,001 brzine svetlosti za godi
nu dana. 

Na taj naCin, situacija, barem zasad, izgleda 
neresiva, sto se tice mogucnosti da jedan covek 
m<>Ze jos za svog ziџota poleteti i stiCi na pla
netu neke Zeml ji n.ajЬiii.e zvezde. Naravno, 
ovo ako ne uzmemo u obzir veSUicku hiЬer
naciju (ostvarenje stanja zimsko~ na sa uspo
ren.im zivotrum procesima). 

Uticaj meduzvczdanc materije 

Gustina medLtZ\•ezdane materije sastoj.i se 
iz 1-1.000 atoma џodonika ро 1 cm 3 zapre
mine \rasione. Kaka \r Ьi utieai ona mog1a imati 
na meduzvezdani brod? Da Ji Ьi ga ona mog1a 
zaдrevati, koe.iti, skгoz pro1aziii kroz njega Ui 
PQs\ufiti Cak za St'v<l!!"anje uzgona pri brziлama 
Ьliskim brzini s t]osti? Da Ji u meduzvezda
nom Prostoru postoii opasnost od sudara sa 
v~6im ~esticama od ovih? 

о 

. ...._",...,.. ___ _ 
lnteresantno је odi(Ovorfti na sva 0\111. plta

nja а pre вvеяе na poslednje. Telo &onoR pre
seka od 100 m1, pri brzini od 10.000 km/нlc, 
ima statisti&u verovatnoeu da se sud8i • 
~сот preЬtika 4 desethiljadita dela mili
metra jednom u 100 mШjardi I(Odina. S te 
strane, dakle, nema nikakve opesnosti, l!ak 1 
za nad~ pesimistu. 

Pritom Ьi ~tice izuivale slaЬo dejstw. 
prodiruCi samo ро nekoliko rnikrona u ~ 
broda i izazivajuCi kod nj~ jedva pdmetnu, 
slaЬu radioaktivnost. 

Do Ьпinа do 100.000 kтjselc dovoljno Ь1 
Ьilo da ото~ meduzvezd~ broda ima de
bljinu od 1 cm, recimo aluminijuma. 

Ali, kudikamo Ьi vel: drukl\ije Ьilo kod Ьr
zina reda 200.000 km/sek, kada је protok nai
lazel:ih festica sШ!an kosmi&om zra~nju ро 
svojoj enerЯ[ji, ali oko 100 milijard.i puta in
tenzivniji ne--1) na najveeim visinaзna nde at
mosfere. U cilju zaAtite posade od ovih vrlo 
prodornih l!estica., treЬalo Ьi poвtaviti deЬele 
okJooe odnosno, najЬolje, rezervoare s gori
vom za fazu uS"''ravanja leta. 

lpak, ni p'I1i ovoj brrini, ~се ne Ьi mogle 
da pruze nik.akav otpor k.retaлju rakete, ali Ьi 
mo~Je podi6i. temperaturu njenoя omo~ za 
nekoliko stotina steperu, ukoliko se ova toplota 
ne Ы negde odvodila. 

Јо§ manje ie mо~Щее da ova retka materi}a, 
та i pri skoro svetlosnim bmnama, m~ da 
se koristi 7.8 stvaranje neke uz~nske sile na 
izvesrum povr§inama 1Jakve lete!Jice. 

О osWim uslovima koji Ьi ol!ekivali put:ni
ke pri meduzvezda.nim letovima, ne Ы treЬalo 
,govoriti, po§to Ы, uglavnom, ЬiИ slil\n.i onima 
kod meduplanetarno~ leta., samo prodШeni 
stqtinama puta u svom trajanju. 

Najverovatn.ije је da ova razmi§ljanja ne 
dai u ni pribliznu sliku ргоЬiеmа kak.vi се se 
u dalekoi buducnosti postavljati za sli~na pu
tovanja. MO'l.da Се, za ondaS!lju tehn.iku, oni 
Ы ti mло~о lak.Si i Ыt.i sav1adani n.a nama ne
slu<:ene rrc~ci ne. 

Ova slika koja је pruZen.a na osnovu sada
snj ih covekovih znanja izgledal:e, vrlo vero-
vatno, na.Sim daJ Юim palcmcima, isto t-ako pri
rnitivna i sme~na, kao sto se nama danas cine 
planovi raznih • letelica« od pre stotinak go
dina. 

(Ро r ad u L. R. Shcpherd-a. Jouтna.l 
Briri.slt /1tt.erplanetary SocLetu bt·. 4/ 1952) 

l ng. VLadi Lav Matovic 
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ДОСАДАWЊII РЕЭУЛТАТII ПРОУЧАВАIЬА 
ПЛАНЕТЕ МАРСА 

. 'ближа пла-После Венере Марс нам Је на] -...rиости 
изразИТИХ CJ•r• ~· нета. Он има извесних н на Марсу траје 

са Земљом. Наnример, др Наrиб њеrове 
24 часа юю и на Земљи. око . ни његове путање око 

осе ротациЈе rrpe~нo 24о, тј. скоро ко
Сунца износи пр """НИ њене 
.пико и наrиб Земљине осе nрема .r- на 

· и 23о То значи др и путање, КОЈ~ износ . оба" која се сме-
Марсу ПОСТОЈе "ГОДИ1.II1"Ьа Д доба на 

. а сличан начин као годишња . 
~~~:. тј. кад је на М~овој се:е~нбро~~ 
М'Јrефери лето на јужно] Је зима . не~ 
само што је та смена два пута cnop~a 

0 на Земљи, јер Марсова година траЈе с~ори 
nута дуже од наше године. Чак Је 

:Ourreнocт те планете, тј. однос између 
ћеr ПОЈЈ",ВЈрноr и дужег екваторског преч

~. скоро једнака Земљиној спљоштенос:и. 
Међутим Марс је знатно мањи од Земље Ј Р 
његов nречник износи само нешто ·више од 

половИIНе Земљиног. 
Све те важне сличности са Земљом као и 

несумњиво nОС'ГОјање атмосфере на Марсу 
чиниле су да се у ве;Ји с њим увек наметало 

питање подједнако драго и астрономима и 

широј публици, наиме: да ли и на Марсу има 
живота? 

Да би одговор на то питаље био моrућ nо
требно је nретходно nроучити nланетину nо
вршину и све 111ромене на њој, атм<><:феру и 
њен састав као и темnературу КОЈа тамо 

вла.ца. То проучавање траје веh читава сто
леhе а најважнији усnеси забележени су за 
nоследњих 25 година. Како је Марс био 1954 
године, у нарочито повољном положају ~ 

nосматрање, а у још повољнијем .nоложаЈу 
биће 1956 године то он nоново оживљава и 
ставља у први nлан nред астрономе све оне 
проблеме који су с њим везаяи али и велика 
очекивања у nогледу њиховог решења·. 

1 
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Објасниhемо прво зашто је Марс 1954 и 
1956 год. у nовољнијем положају за посма
трање ~его других година. Нека је на rюри
ложеноЈ слици 

S СУЈЩе, Z Земља а М Марс. 
Криве линије схематски претстављају nла
нетске nутање око Сунца и то У'НУ'rраШња 

сnољна Марсову. Од_ыах се в'I1JU1 
Земљину а е нису свуда nодЈеднако Уда 
др те ~е к:Вдруге. у правцу SZ1M1 оне с; 
љене Једна правцу суnротном од њеrа 
најбли!Же . а Уе. Зeм.Jblll се креће скоро д:ва 
SZ~2 ·НаЈ~ своју путању пређе за год11:!iу 
nута брже Ј рс како смо већ навели обиђе 
~ док не~~ две године. Кад се обе nла. 
свОЈУ за мена нађу у близини правца 
нетеМ ис;~у оне на,јближе једна другој 

11 
SZ1 ~ 0 иродно најПОГОДНИЈе посматрати 
тадр Ј~·95~Р и 1956 'rод. имамо баш тај ~ajno. 
Марс. . случај ТаiКВИ повољни узаЈаМНI! 
вОЉНИЈ~ Земљ~ и Марса поноЗ~Вљају се тек nоложаЈ И 
сваких петнаест година. 

На ·старија усnешна посм.а~рања Марса са 
Ј м детаља на• његовоЈ nовршини nа-

залажање · 1659 . 17 век Ха,јгенс Је први, год. цр. 
даЈУ У nре~авио најупадљивије та·мне зоне тежима 

планетиној nовршини и од њега nотиче 
на 0 одређИIВЗЊе Ма:рсове ротациЈе од око 
rrpв24 Касини Ј· е први 8nосматрао поларне ч.аса. . 
каде. Хершел је из nоложа•Ја поларних капа 
одредио на,rиб планетине осе рСУГаЦИЈе. 

Друга nоловина деветнаестог век.а бележи 
велики наnредаiК у nроучавању Марсове по
вршине. Италијан Скиа;rарели открива тзв. 
"канале", чиме даје нов Јак потстре!К за даља 
испитиваља планете. Ловел ~пажа да· тамю1 
делови nОiКазују nромене у бОЈИ у зависности 
од Ма.рсов.их годишњих доба. Антониади та
кође ciU\Iдa у велике посматраче Марса и 
много од оног што данас знамо о детаљима 

на планетиној nовршини дугуЈемо њему. 
Овим смо уједно ушли у модеран nериод про
учавања ове веома занимљиве nланете. 

Изложићемо главне до сада nостиrнуте 
резултате испитиваља атмосфере, темпера
туре и саме површине плаrнете. 

Атмосфера и љен састав. 

За потnуно разумевање стања у коме се 
налази површина планете потребно Ј е позна

вање атм<~сфере изнад ње. Да Марс има' ат
мосферу види се већ и nри визуелним посма
трањима·. Сјај планетиноr диска nрема рубу, 
облаци који се с времена на време виде како 

. замрачују поврiiiИНу или се npoJeK а-· туЈУ из -

ван rпланетиног диска, као и ширење и суж 
вање поларних капа - ове су то докази nо
стојаља атмосфере. е 

Велики НЗIПредаiК у проучавању Марсове 
атмосфере постигнут је 1924 године кад Ј , 
Рајт (W. Wright) вршио фо!Го,графисање] 
раiЗНИМ бојама уз употребу обојених филта~Ј; 
Фотографије у инфрацрвеној светлости је 
пок.азиваще планету углаiВном оrна'КО ка. ко , 

трасТ•· видимо голим оком али са више кон . све· 
На Ф0тографијаМ<I! у ултраљубичасто] ид
тлости планетин.а површина ј е била невска 
љива а њен дrиск исnадао је већи од ди )QiO 
добијеног у црвеној светлости. То лрЈi[!ЈИ 
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Ј1(11Веhање диска дол.азило је отуда што је 
снимак уствари IIреТСтсщљ.ао rорњи СЈЮј Мар
саве атмосфере а не чврсто тле планете. Тако 
се могло заЈКључити даЈ Марсова атмосфера 
достиже висину од неких 1 ОО к..tt (ВЈ\'ДИ фо
тографије Марса у "Васиони" бр. 1' за 1954 
год. стр. 23). Тиме је уведен појам љубича
стоr слоја који апсорбује и растура светлост 
М&ЛИХ таласних дужина. 

Међутим поне:к.а,ц и сам љ)"биiчасти слој 
постаје скоро 1l1р0ВИДан и ФОтографије у пла
вој светлости по:к.азују детаље на планети 
скоро исто тако јасно као и у жутој светло
сти. Отуда можемо сматраrги да је љубичасти 
слој састављен од Финих кристала леда а 
моrуће и од Финих кристала угљендиоксида. 
у СБаiКОМ случају то не може бити неки 
стални rасни састојак јер у том -случају не 
би дол~ило до повремених разбистравања 
љубичастоr слоја. 

+10 
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Температура ва Марсу. 

Очигледно је да је температура Марсове 
површине таiКође важ:ан фактор при разма
трању питања да ли је !lfal :rr.ланети моrућа 
нека форма живота. 

Овај важни праблем решен је с је~е 
стране чисто теориским путем. Ре-шио га ]е 
наш поонати НЈаучник М. Миланковић (видк 
"Ваоиану" бр. 1954,2). С друге стране проблем 
је решен посматрањима вршеним 1920 ве
ликим телескопим.а на Lowell и Mount-Wilson 
опсерваторији, тако да је чак било могуће 
конструисати карту распореда температуре 

целе Марсове површине. Овде доносимо рас
поред теМ1Пературе у Марсово по,фlе у току 
зиме на северној а лета: на јужној полулопти, 
према посматрањима вршеним на опсерва'l'О
рији Lowell. Хоризонта'Лliа скала претставља 
Марсове дужИНе а вертикаUiна Марсове ши-

0~~~~~~-------~~----~~~~~~~ • fO 
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Многобројни покуша·ји су вршени да се 
установи постојање кисеоника и водене паре . 
Дан:ас се уопште сматра да количина кисе
ОНИКа и водене па•ре у Марсовој аrгм.осфери 
мора бити сасвим ма;ла, да•леко мања него у 
ЗемљИ!Ној атмосфери. Ипак, према свему 
оном IllТO се види на поларним ~каnама , из,ве
сна КОЛИЧИна ВОiЦе ипак мора постојати у тој 
области. Кипер је 1947 год. утврдио nрису
ство ма·лих количина угљендиоксида . Он је 
закључио да у Марсовој атмосфери има: око 
~ пута више угљендиоксища него што га 
ИМа у нашој атмосфери. 

Према Вокулеру (Vaucouleurs), вероватни 
састав Марсове атмосфере изгледа овахо: 
азот 98 % , аргон 1.2 % , угљендиоксид 0.25 %. 
Кисеоник, водена пара и други гасови м.ање 
од 0.05%. Ради пореlјења наведимо да· Зем
љина атмосфера садржи : азота 78 % , кисе
ОНИка 21 %·, арrона, уг:љендиоксида, водоника 
и Хелијума 1 %. 

З<щњих година су врщени покушаји да се 
одреди при'!1Исак Марсове атмосфере. Резул
тати показују притисак од ОiК·О 6 с.м. живе. То 
би о~о nритиску који постоји у нашој 
атмосфери на висини од 20 к..tt . 
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Сл. 2. 

рине (аrна;логија са географским дужинама и 
географским щиринама) . 

Треба напоменути да температуре у току 
Марсових ноћи морају бити много ниже 
можда чак и до -60° или -80° у екватор
ским зонама. Исто тако треба имати на уму 
да се поменуте температуре односе на саму 
nланетину површину а не на атмосферу не
посредно изнад ње :к.ао што смо иначе на
викли при мерењима температуре на Земљи. 
Температура саме атмосфере мора ·бити 
знатно нижа, можда ча!К и за 30° нижа . 

Интересантно ј е да се топли региони 
јужне хемисфере на ширини 30° и дужини 
350° поклапају са облашћу где су иначе 
уочене изразите сезонске промене. 

Марсова површина. 

На Марсовој површини запажају се углав
ном три категорије области: поларне капе 
светле области и тамне области (види . Ва~ 
сиону" бр. 2, 1953 год. стр. 53). ·' 

1. По~арпе капе. Како Ма.рсове поларне 
капе ИМаЈу уnадљиву аналогију са Земљиним 
поларним. капама то се увек сматрало да се 
оне састоЈе из снега . Начин на који се оне 
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~~:=~==-~~------------....... -==~:~. IJ()IIt&З80 '/11!' се у некима од .. мора•• ориј)' ~р Ј~ nојеДИНОСТИ· Кад би иа 

.иета јаР .ише n~ 
-.m У~- Mel)yтtDI тек су 
....... t8'/ ....Аuiеии дефКЈРIТИВIIИ _,_ 
__.их rодина lll""~J нашао У инФра-
ааи. КкnеР је 1948 год. каnе an-
~ спектУ северне nоларне за асри-
сорQ1К81)' JDI)IИjy ка~ературк· 
e'NJie лeii/A на врло НИСКОЈ ова . резултат, 
ДQ/Iфус је 1950 Ј'ОА. nотврrи~ слој кри
~ У ~":·аии електриЧИИМ 
C'I'8JI8 J«ePPj коЈИ су, ~оваио сrање, no-
JIYXOII и рреедеюt У особине nоларизације 
1(АЗИЈ18Ј1И n<mJYIIO ксте М им nола.риИМ 
хоје су коистатоваке ;је :Ј::ина тоr слоја 
..-.. CII8'\'PA се саитиметра па је иэра
врпо мала, испод три ~ каnама има 
чуиато 11/А иа Марсовим n~ Север
мање воде неrо У веЈIИЈ(ИII Језерима У 

ној Америци. при тоnљењу поларЮIХ 
qињеница 1Џ1 се ра11КQ-

...".IП<П.А снега не помера свуда 
каnа • ,-----;- области нису свуда на 
мерио указуЈе 1Ј1А те 
истој висини. ...__~ наран-

2. Cвer.~te области. Те су UUЈ-сти rОЈIИМ 
uасте боје и ОТ'јда Марс n:~ одувек 
оком има ту боЈУ· За те се 
awrpano к сматра се да су сличне пустюьама 
.. ЗемЈЬи. nосматрањима се није могло утвр-
дити постојање 11исоких планина на Ма~ 
јер кад би оне постојале са висинама ве 

800 хетара оне би се већ моrле виде-m 
од .. • ~рсова терминатора (границе између 
дуж ..... ~ете) 
осветљеног и неосветљеноr дела · 
Неки делови светлих области су изразито 
светлији од других па би то ипак могли бити 
нешто узвишенији региони, слични плато
има nокривеtm ињем . 

у погледу хемиског састава У свет~им 
областима било је разних мишљења. НаЈно
вије је Долфусово гледиште , који је задњих 
година из својих полариметарских. испити
вања нашао да једина суnстанца чизе су осо
биие у сагласности са мерењима вршеним на 
llЈIАИеТИ, ј есте лимонитски ПЈ>:ЗХ • хидрат ок
сида rвожђа, који има исту боЈУ и а.л6едо као 
к светле области на Марсу. 

З . Ta.At1(e о/Масти. Ово су у вези с литањем 
nостој.ања живота на Марсу најважнији де
лови њеrове површине. Али док у погледу 
светлих области и поларних капа постоји 
колИ1<.о-толико поуздано тумачење, д<УГле о 

природи тамних области не постоји сиrур
ност. Свака теорија тих области мора садр
жати објашњење сезонских промена у боји 
и степену тамнила које се на њима nриме
ћују али истовремено објаснити и уочљиве 
неrrравилне, несеэонске, промене које се 
примеhују не само у степену њиховог там
нила него и у погледу њиховог пространства. 

Скиапарели је сматрао да тамне области 
пре-rетављају мора . Lowell је оборио ову те-

уСЈ11888Ј~ило мора то би лако могло да се 
м.арсу из nојаве рефлектовања Сунчеве 
уrврдк Под nретnоставком да НА Марсу 
свет~· пречника 20 к.Аt и да је оно у 
ПОСТО]И . зезеЈЮ рефлектује Сунчеву светлоет 
положаЈУ 1Џ1 Земљи тада' бисмо га ми ви:делм 
У nрав:;аизмеђу nрве и друге величине. Не 
к.ао зв таква рефлектовања 'li'ИJGiД нису nри. 
само 1Џ1 го је уоnште мало вероватно да на 
мећена не има (11'В()рених вода обзиром На ве
пл.аие'1'К оћу nланетине атмосфере. 
ликlо':Је~l је изнео теорију да су тамне об.ла

ствари области са вегетациЈОМ. Веро. 
СТИ У . . 1Џ1 сезонске nромене О'ВИХ обла<:'n! 
ватнизе зе ед nребациваља влате путем аntо
долазе ~оларних области које се топе и да 
~ана влаrа изазива nромену У_ степену 
~ и боји. ВегетациоНА теориЈа: би мо-

а савлсща и тешкоће у вези са великом 
~оЬ: и ниским nритиском Марсове а~ГМо
уфере као и у вези са недостатком кисео-
с 'и великим nроменама температуре. 
~а . обл 
Ако тамни делови заиста претст<mљаЈу а-
сти са вегетацијом, онда та вегетаiЏ1Ја мора 

бити таква да одолева веом~ суровим усл(}о 
вима. Уколико та вегетЭДИЈа nостОЈИ, онда 
она мора бити неке друге врсте него она КОЈУ 

nознајемо на Земљи, што се види из упоре
ђења инфрацрвених фwографиЈа вегетаrџче 
на Земљи и тамних области на Марсу . Док 
се на тим ф<УГографијама вегетација на 
Земљи nоказује у белој боји , дотле тамне 
области на Марсу остэ;јv тамне а не беле. Али 
не само то. Биљке НА Земљи показуЈу у 
спектру линије хлорофила и течне воде КОЈе 
Киnер није нашао у спектру тамних облас111 
на Марсу, што показује wсуство хлорофила 
и воде у Марсовој вегетаiЏ1јИ . Кипер Је на· 
шао да спектар Марсових тамних области 
вИ'Ше личи на опектар наll!ИХ лиша•з ева и ма· 
ховина. Лишајеви су нај<УГПорнија врста би: 
љака и могу да ра•сту при врло разређеноЈ 
атмосфери и у областима где ј е температура 
испод тачке смрзавања током целе године. 
Лишајеви могу бити разних боја и изгледа 
да њихова боја зависи од јачине Сунчеве 
светлости којој су изложени као и од вл~~ 
ности атмосфере. Боје Марсавих тамю 
области сличне су бојама лишај ева , међути~ 
ЈIИI.Uајеви не показују сезонске промене ) 
~~ а 

Ако је још рано са сигурношћу реlн~
на Марсу постоји нека нижа врста веr 
ције, ипак можемо истаћи да има доста ло
сматрачких података који иду у прилог ње
ном постојању. 

љ. мнтtth 

----<>----

___ ., 
, lетеhи ТDЊИЈИ 

Америчко министарство одбране (Depart
ment of Defence) издало је обавештење под 
касловом "Fact sheet" о резултатима истра
живања која је сnровело америчко Ваздухо
пловство (US air force) по питању необичних 
небеских појава. Следећи текст садржан је 
у токе обавештењу: 

"Америчко ваздухопловство примило је 

први nут званичн:о обсшештење о т.зв . "ле
теliиА тањириАШ" ујесен 1947 године, када су 
обавештења nримљена од грађана указала 
да случај може да угрози ваздушну одбрану 

Сједињених држава. Дат је налог Ваздухо
пловно] материјалној команди <Аiг mateгial 
command) у Ваздухопловној бази Wright
Patteгson, Dayton, Ohio, да утврди план за 
nрикуnљаље и изучавање свих расnоложи

вих података који се односе на појаве "лe
тeliux тањира". 

ВаздухоnловНА материјална команда од
мешt је обезбедила помоћ грађанских и војних 
астронома, психолога , електроничара, мете

оролоrа, ваздухопловних инжењера и физи
чара у IЏ1ЉУ проучавања и исmrrивања . 

Две године доi.ЏIИје, 27 децембра 1949 го
дине, nосле испитиваља 375 пријава очеви
даца, ваздухопловство је објавило закључке 
о истраживањима појаве "летеhих тањира". 

Највећи део појава могу се сматрати као 

погрешно протумачени обичви предмети, као 
балони и дирижа,бли. Друге пој аве могу бити 
објашњене као метеоролошке појаве или као 
светлосно одбијање од кристализованих че
стица у горњим слојевима атмосфере. За 
неке nојаве је утврђено да су биле учињене 
у циљу прављења шале и обмане. Међутим, 
ИТiак остаје известан мали број необјашње-
них појава. ' 

После тога рад на испитивању непознатих 
небеских појава преузео је Ваздухопловни 
технички обавеli.ГГајни центар (Air technical 
intelligence centre) у ваздухопловној бази 
W.гight-Patterson . 

За време 1952 године , ударне године по
јава "летећих тањира" примљено је 1700 
пријава од којих ј е 70% било из грађанских 
извора. Око 20 % појава било је необјашњиво 
на основу примљених обавештења. 

Током 1953 године, осредње године, при 
мљено је само 250 пријава, од којих је близу 
50%· било из војних изв~~· Број необјашње
них појава пао ј е на 10 %. 

Смањење необјашњених појава је у мно
гоме последица повећане тачности и потпу
ности примљених обавештења. Да би била од 
значаја оба:вештења треба да садрже такве 
ОСНовне податке као величину, облик, састав , 
брзину, висину, правац и врсту кретања 
уочених тела . Без таквих података , немо
rућно је у већини случај ева установити иден
титет примећених тела. Овоме треба додати , 
да су новија истраживања показала непо
средну повезаност између бројних примље-

них извештаја к обавештења о "летећик та
њирима" која су изИilLЛа у ШТ8l\111И. 

Да би савладао овај недосатак основних 
nодатака и да би станд.ардизовао све изве
штаје, Центар је nрипремио детаљни ytDf1IOO( 
и предао га сада свакој особи која је поднела 
извештај о некласифицираним nојавама. 

Осетило се да ће подаци овако добијеии 
смањити још више број необјашњених по
јава. 

За н.ајвећи број свих nријављених појава 
устанОiВЉено је да се могу убројати или у 
предмете које је начинио човек, као што су 

авиони и балони или у познате nојаве као 
што су појаве метеора и планета. 

Данашњи млазни авиони, који лете ве
ликим брзинам.а и НА великим висинама, че
сто варају неувежбаног посматрача који у 
њима види непозната тела. ОдбијеНА Сунчева 
светлост од углачаних nоврlUИНА авиона може 

бити п<УГПуно видљива чак и онд.а када се 
сам <mион налази НА таквом отстојању да се 
не може видети . 

Метеорол.ошки балони такође приnадају 
зна'Т'НО.М броју примећених појава. Ови ба
лони , послати у висину од 12000 м и више, 
пуштају се стварно са сваког аеродрома у 
земљи. Они су начињени од гуме или поли
етилена , надувају се када достигну висину , 
и имају врло добре особине одбијаља светло
сти, носе мала светла хада се пуштају по 

мраку и могу се видети на врло великим 

висинама . 

Уз обичне метеоролошке балоне употр~ 
бљавају се за истраживања горњих слој ева 
атмосфере, огромни балони од 27 ,5 м, који 
су понекад нюшен.и струјом од обале до обале 

(Америхе). Површине ових балона такође 
имај у јако изражену особину одбијања свет
лости , те се могу видети и до граничних 

висина. 

Често, необично сјајни метеори и планете 
he изазвати забуну у извеli.ГГајима, понекад 
и код искусних посматрача. У одређено доба 

године, Венера, например, је ниско на хори
зонту и изгледаће као да мења боју и да се 
креће неправилно услед зам.агљености у ат
мосфери. 

. Приближно 12 % од свих пријављених по
Јава су устновљене војним и цивилним ра
дарима . Неоспорно је утврђено да су неке 
од ових слиха земаљски објек'Ј."И рефлекто

вани од топлотног ваздушног слоја изнад 

земље (температурна инверзија) . Одбијање 
од темпераrурне инверзије може да да у по

вра:ку на радару импулс, који је оштар као 

да Је одбиЈен од авиона . Брзине ових одби
Јаља иду од нуле до фантастИЧЮ1...х вредно
сти. На тај начин изгледа као да се "неnо
знати предмети" крећу у свим правцима. 
Резулта.т оваквих појава су м:ноги некорисни 
покушаЈи пресретања "непознатих тела". 



,~~!~~~::::::==~~:___~:::-::~~:::~ 111. 1955 ~ ' ~:: особа _ очевидаца дРжаиа су у 
и--Међутим оне <:у биле слободне ца 

тајНООТИо:n.о су ж~е. Извештаји који or.. 
изјаВе_ JWI"YhИOC'I'И И8дiИХ авиона, рад.ара k 
крнваЈУ е оnреме су nоверљ:иви из nој-

теоркје од6кЈа1Ьа QA темnера-
~ је доrађај који се ОДИtр8° 
~ 19~1 у fлИЗИИЈ1 oakridge-a~:: !...-: n •• ..ноиа Лмеркчкаr ваздУХ 
~·_. ~н~~m 
C'l'88 ПС*ушали су » ~wv n<>Jfйnl"'<'Y за_ __". к сrварио ~-·-., ,..........".---
,,. • .---,;_ "У· Њкхова вис.ииа У то 
nреку 6мЛа ~ 21000 w. Неnознати пред-
ареме њиховюt радариwа, кзrлед.а да 
*"'• nрема ·ом од 10 I1P 15 степени-
је био nод ем::.: учињека у nокушају Р!' 
Три Jta,IU!'i'a су e-r· у сваком од случаза 
се сре1'Ке ,,nредм ' ИХ ЊЮСОIЈК ра
nиптк су КЗ8(!'111'1'а88ЛИ » су_ тачкк на зем-

:" ,:К ~==i (Једна научка 
оrеормја сwатра » еве'I'ЛОСТ може б~ слично 
QQ.бкjet«a ОД 1'011ЛОГ вазд,уи.mаr СЈIО)З изнад 

. .AJto бк с:е ово nоказало као тачно. 
::ебН wиore иоћие "8ИЗуелне nојаве могле 
С1мти у6ро3ане у њюс). . 

МАnи је број иеобјnшњеяих nојава ко]е 
су нстовремеио бкпе пре.!Џ!(ет визует~оr по
сматрања и реф.!lектовања на радару · 

у сваком од ових случајева предмет се 
nојаако ноhу и 10180 је юrл д обичнаr светла. 

J(lt(}QOВIII04 обЈиu.(И вероватно су изазвали 
мек.а кеи..цеtf'I'Кфикована одбијмьа на радару. 
Олује са ~ом су ОТ!(риване радаром, 
" радар је коришћен на неКИМ сшиоиима .и 
бродоаиха » би и-х иэбеrм. На ~РУ зе 
пркмано <Щбнјањ од rrrицa., формациЈа ле~а 
у 8113ДУХУ. ба.nона. зема.љсюtХ рефлексиза, 
фреквемти 101.'rерфере11ције између друтих 
радарскпх с::та;ница, и олујних nојава. Јасно 
Је ДQ с:е 1'8хва одбијања врло тешко и.центи
фкхују. а nосебно када се то догађа у тами. 

Као што ј раније иэложеяо, тешкоћа 
пpoЦt1Њit:Вatt.a кз-ееш'Аtја сnих Ћрста лея_<и У 
ОСК}'ЈЏfОСТИ OCHOBН'IfX ПОдал'а1UL О nОЈави. 
Ос:сћа оо да he детаљан уnитник поnравити 
дон кл сwrуацију. . 

Треба додати да је била раови]ена сле
ција.IОtа фотоrрафска оnрема у цнљу доде
ЈЬКВаtьа к<»rrрол:иим торњевима на оЩ>еђе
ним асродромЈта и радарск.и:м паложајимс 
Ком~WД ваздушRе одбране. Ова опрема се 
састоји од кам ра са грубим nреламањем, 
кој разбијају -светло у компоненте (сnектар) 
и реrиструју их ш филм. Поменути rrринцил 
ј cnJAj кога кop~fC'I'e астро.иоми rхри о.цређи
ааtьу сас'\'ава зsеэд . На овај наЧ'Юt научющи 
nри ВаздухСIМОВ<.'ТВу имају моrућности да 
одреде ювор я(>()бјашњени.х светлосних по
Јааn. До сада нису бИЈt nримљене фотоrра
фиј y'ti1Њe~t 11 моћу ових -камера. 

ПОС!Т<Ј)ма су иэвесш ЛOl'pei.ШICI схватања 
кој с одиос на исn:итивања извешта1а о 
.,ЈitЈТС.'hим тањири ra." од стране Ваздухоплов
сrrаа. Ј д;ио од 'Т'ItX пorpeunutx схватања је 
да ј· ВаздухолдоВС'rВо ИЈtИ эа.цржало Кtlфop
IICIЩ)Ij о ,,.neтetщ.'t тањнрииа" од јавности, 
НJDt кх ttpюcp~иto под nоверљивом кЈtасифк
ацијом. О8о Ю1је истина. 

еле~ элоrа- Сва ~ала ~ 
~~~е :на поја»е ЈесУ Д)ата J<mнOC>nt 
КО)& се~ "--

ДрутО rw~o схватање ycpeд?•}Qto 
. фаr01'Р8Физе "летеhюс тањ-ира . &з
Је ~овство не nоседУје ФОО'm'раф~е које 
~ ђ ·у Јl()СТОјање ,,летеhих тањира . Како 
rrarв~je могу бити ЈЈЈЗ!КО п;реин.ачене 
=о ~· било дотеривањем nрема 
стварној позадИНИ (фотоман.таж.а.), или рету. 

њем нета:мmа, оне су п:рахтичR10 н~ 
~ хао докази. Безбројни предмети, о.ц 
пепељара до nосуда за rюрање, били су ени
мани 38 Щ>еме кретања кроо ва.зiZЈУХ. Мнаrе 
такве фотографије су об]аЈВЉеие а да юrје 
изнето стварно оореКЈЮ nредџет.а. 

Много rишкње је локлоњеню ФИЛМовима 
некденфи'l\ИКОВЭИИХ летећмх цредмеw., јер је 
њих мното теже фсwrсифиосоваrги. Међутим, 
Ваздухаrrловство је~ оа!М'О ВiPJlO МШ1D! 
број фИЈТhf088. и 01НИ отк.рива]у са1м0 светлосне 
тачкице које се ~рећу преко неба. Слике су 
сувише М181Л'е з.а пристој~ју анаЈЈИ!Зу. Пonrro 
власяиштво ових филмова ОС'11З(је и даље оних 
особа које су их Д.81Јiе,\ВаiЗ:дiУХОЛЉО!ВСТВо ни~ 
у могуtuюсти да их да,је ван.. Солственици 
могу да чине са љима Ш'!'О!I'О\Ц желе. 

Мада обмже чине мccim проценат свих 
иэвештаr;ја, неке од Њ1ИХ л~зују да су крајње 
сензациона.лне и веом.а. иолулар!Не. МеђуТЮI, 
рад)И тога што Вазду'Х()['Ьl!QВСТВО_ не жели да 

збуњује Ji()je,liiИiИЦe И1ЛИ групе, КОЈИ су и<Жрени 

у свом в~равању ИЈ11И који могу бити жртве 
таЈКmtХ обмаЈН.а, лод.аi.Џ1 добиlвен:и испитива
љем ових ЈLаЖ'Н'ИХ изве1ll'118(ј.а у начелу :нжу 

објаrвљени. Њ неq>ећу, оо.а жеља је давала 
често лorpeiiDaJН утисаЈК дi81 

са nредуМIИШЈЬаЈјем одбија или задржава 
вештења, која, .ако ООј.аЈВ'И; МЈогу да 

постојање "т&-ЬИЈРЭ.". 
Ва>з.щухоrrловство ј е изложмuю у 

сти и 08\ЦЭ. nотврђује, да 
беоке nојаЈВе юrеу тајна оружј.а•, . 
и.ли авиони изведени у САД. Ни ј e,zџ-ro од три 
војна министарства, Ш1.ТИ биmо која друга 
Владина установа НИlје водила ООiИте, повер
.IЬIИВе или друге, са летећим предметима КОЈ1 ~ 
би мог ли бити основ.а зсь n<У11ВрДу поменутих 
појава. 

Према истим извоnтА111r.а, не nостоје аутен· .-·-·· ' ао 
тич:ни физИiКалии докази nрихватљИВ~l к 
основа за .постој18Ње међупланетарних бро
дова са друl'их планета. 

Journal of the British interplaneta гy society, vr» 
13, N2. 2, March 1954). 

Превео, 

И-н.ж. Бра-н. . Јован.овиli 

·Na vasione 
Na okularu najv~ teleskopa sveta 

Vel: ~itav mesec ?ana Edwin-Powell HubЬle, 
zatvoren u •Manastiru astronomac, o~kivao је 
da se nеЬо potpuno гazvedri. А kako i ne Ьi 
Jdpteo od nestrpljenja? Na dva koraka od njega 
uzdiZe se. sva Ьеlа, lrnpola dZinovsko~ teleskopa 
ka zvezdanom nebu na.gomilanom oЬlacima. 
Qsam meseci proteklo је vec od sveeanog osve
Oeпja instrumenta. Za to vreme prolazili su po
mo(:nici pred okularom i divili se planeti Sa
tumu, koja је sijala u noei kao zlatan dukat. 
oanas su vec sva doterivanja instrumenta zavr
~na; trebalo је samo da se stavi u pokret 
ogтomni mehanizam za otvaтanje kupole. da "se 
upraVi ka zvezdama cev na. cijem је dnu le-Zalo 
ogromno i osetljivo ogledalo kao jezero i§arano 
zvezdama, i da se doЬiju prvi snimci ...... . 

Ali rog januara, 1949 ~-. oЬlaei su bili zastrli 
nebo neprozirnim pl.aStom. Snei.n.i pokrivac 
preko metra visok prekrivao је tle; astrononri 
su morali upotreЬiti sk!ije da Ьi se ispeli do 
Opservatorije. Najzad, prvog februara vreme se 
ipak тazvedrilo, horizont se ocistio. I kada је 
pala .noe, nebo је izgledalo crno, duboko, osuto 
~vetiljkama. 

• • 
• 

Brdo Paloma.r .ie dosta strm vrh; visok 1800 
metara, la1!1ca koji sacinjava kicmu kaliforni
skog ostrva, na 72 kHometara sever(}-istoeno od 
San-Diega. Ovaj poloZa..i , izabran zbog svoje 
osamljenosti., svoga podneЬlja, svoga vedro~ 
neba, kиpola velikog teleskopa nadma~иje SV(}

jom masom koja zapanjuje: kupola visoka 45 
metara i, istoga precndka, u ko:iu bi stala naj
ve6a pozoriSna sala, а Ci.H је obrtni deo sam 
tez.ak 1000 tona. Prodиzimo stazom koja njoj 
vodi, pтedimo ulaz i otvorimo vrata; eto nas 
lice u lice sa titanskim instтumen.tom pтoduЬlji
vaea neba. 

Na pr\lli pogled, njegove neoblcne d.imenzij~ 
nas pometu li tesko nam је da se zam:islimo pred 
spravom iste vrste kao sto su astr onomski in
strumenti koje vec znamo. Istaknimo pre svega 
da је ovo teleskop а ne durbin; slika zvezde 
doЬija se. ne kroz socivo, vec pomoeu izduЬ!je
~og ogledala, od. koga se odЬija ka okиlaru , koji 
Је uvelicava. Nasi mali amaterskri. teleskopi 
imaju oЬicno ogledala precnika od 20, 30, 40 
centimetara; najveci francuskl teleskop ima 
ogledalo precnika 1,20 m; najveci teleskop na 
svetu ima 2.,54 m; ovaj је rekord danas prema
~ _aparatom na brdu Palomar, cije o~led.a1o 

OSti.Ze 5 metara - tj . sirinu aren.e u cirkusu. 
Kolosalno delo smelog pronalazaea, americ

kog astro.noma Geoгge-Ellery Hale-a, koji је 
~о 10 godina pre nego sto је Ьilo dovrseno. 
. _о ~ koje је on, da ne govorimo о zvanicrum 
~1ocuna, doЬio pomoc od ljudi najsposobnijih 

n mu pomognu, cak i ako su oni Шeni naj-

skromnije diplome: jedan pomorski oficir uprav
ljao је radovima, jedan crta~ је crtao planove 
za izgradnju te1eskopa, а jedan poljoprivredni 
radnik - voza~ kamiona, brusio је ogledalo ... 

Ogtedalo · od 5 т.еtата Opservatoтtje Pa!oma:r рте 
montiтanja 

Ogledalo, dusa teleskopa! Njegova istorija 
poeela је u jednoj njujorskoj fabr-ici stakla 
1934 ~odine, gde se uspelo da se .i.stopi disk od 
piтeksa koji је imao zeljeni precnik i teiio 20 
tona. Trebalo је 11 meseci da se on ohladi, posle 
cega је prenesen и KaJiforniju gde је Opserva
toтija Ьila u izgradnji i gde ga је tt-ehalo bгusiti 
i naCLniЬi od njega. izduЬ!jeno ogledalo. 
Тај posl-ednji таd ;е vтlo delikatan i kad ogle
dalo n ma viSe od nekoliko deseti.na centime
tara; а sиdite о slozenostiJ posla ka·d se optiear 
n>Э.tlazi pred komadom n~zradeno~ stakla od 
5 metara н preeniku, kome on treba da da po
moeu brusenja matematicku krivinu od 5/ LOOOOO 
milimeta ra! Pocet godine 1936, ovaj posa•o nije 
dovгS n pre 1947. Tri meseca docnij.e, gigant
sko oko, koje је tezilo 14 ton.a i, bilo osiguran<> 
na 600000 doJara , иpakovano је , zatim natova
reno na traktor sa 16 tюckova. koji је duz celoga 
puta Ыю opkolj e.n radoznalim 1judima i odne
seno na !llesto opredeljenja. Tu је, и Opserva
toriji Palomar, pokriveno jednim odbojnim sJo
jem od aluminijuma i utvrdeno u cevi koja је 
njegovo del\inltivno lezi.Ste. 

Cev? То је naziv za ovaj Rigantski celieni 
skelet, skoro tol:i.ko isto sirok kao tu.nel pod
zemne zeljeznice, cii.a sirina dostiie 17 metara 
а teziлa 130 tona. Na ј dnom kraju је ogleda1o: 
n~ _drugom mali kavez u oblikи ku.rSuma , kojj 
Vl.SJ. unutra, u cevi а u kojoj se nalazi ор erva
toт. Sama cev је zakacena izm du dva stuba 
jedn~ ." koJevk~« , koja јој dopusta da se pomera 
u svtma pravcuna i da sle_duje kretanju zvezda. 
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kolevk&, traiilo 4 .l(odine studiJa .... Al~r:zu 
tat је tu. Dovoljno је da za vreme ~ ~ 
moenik stavi Ьосu na jedah ~ n~"a, ра 
sve teleskop i cela ma.Sina koJa tezi 450. tona, 
poke da se la~~ kreee ... Dodajmo da Је sve 
to stajalo 6 milюna dolara. • . . 

Ovo kiklopsko oko, naravno, moze b.I~ ~t~ 
iskori§6eno samo u atm~feri naJI!IStiJOJ 

f':Jstaloienijoj. Ovo ј.е Ьiо ~azlog da ~е ~~S 
sti brdo Wilson, gde Је podignut godine 
teleskop od 2.54 m. Danas, dosta, pr~grada 
Lов Angelosa produ!ila su se do ~noz]a Op
~ervatorije. nebo је skoro uvek poknveno stalri 
nот maglom i, u spektografu ~tro~o~, s~kt 
zvezda i maglina guЬe se pred s]ЗJnim IZlozima ... 

* 

Ali Ьоlје da po~Jedamo: . н~.ьые ti njej:(OV 
pomol:nik uЉ su. НuЬЬЈе: naJveci astronom ~~
nasnjice, /!ovek koji је ispitivao svet gal~kSI~a 
i koii је pronasao upel!atljiv fe~o~en s1renзa 
vasione. То је krepak sezdeset~odiSnзa~, lep~a 
stasa, ne~da§nj:i bokseг koji је napust1~ tr~~
ranje samo mdi toga da stt1dira prava 1 ~OJl 1е 
zatvorio svoj poslovni kablnet samo rad1 to.,:(a 
da se p~veti astronomiji. Karijeгa nije neob~c
nija na kraju krajeva nei{O sto је kaлijera DJ€
govog prjjatelja Milton-a Humasona, d~gog 
ljubltelja galaksija! Ovaj sin b~~~ra •. prek~da
juci svoje §kolovanje u 14 god1щ IZ lJUЬaVl za 
planinu primio se da bude momak u ho.~elu ~ 
ЬJjzjni brda Wilson, а zatim mazgar ko]I nos1 
hranu Opservatorijj. Ти se zainteresovao za rad 
astronoma, da bi na kraju postao njihov kolega 
po§to se ozeruo cerkom jednoga od njih. 

АН nuc је sada potpuna. U ogromnoj kupol1 
svetle samo dve Ш tri male svetlostj koje osvt:
tljavaju pult i izazjvaju reflekse na uglacanom 
l!eliku. Jznad na5e glave, kroz otvor §jrok 9 шe
tara, otkriva se parce nеЬа koje se svetli od 
zvezda, а oko nas raspoznajemo u mraku masu 
ma§jnerjja, као dekor nekoga Metropolisa u ha
!ucinacjji. 

Pomocnik stoji pred klavijatuгom, dok је 
HubЬle, umotan u toplo, zauzeo mesto u maloj 
diza!ici. ЕУо ga sada gde ustaje brzo ј dolazj do 
otvora instrumenta. Jedan skok, ј astronom se 
nalazi u lakoj cilindricnoj kabinj §јгоkој 1.80 m, 
gde su, pred glavnjm pristupom teleskopu: jedna 
okrugla stolicica bez naslona, nekoliko upгav
Jjal!a i telefon. 17 metara niZe, ve!iko ogledalo 
postaje crni otvor nal!ickan zvezdama. 

Jedna telefonska naredba pomoeniku ј tele
skop se щjrno роkгеСе, spusta se, nagiba se. 

• 
Mali dogled od 75 ~lim~tara и pгe.cnjku , 

kakav ро pгavilu upotreЬlJava]u astrononu am?
teri, omo,:(Ucava da s~ ~?spe ~о dos~. da.lekih 
zvezda, takvi Ciji sja] m.1e v~~I od S]a]a Jedne 
svece na 112 kdlometara dalJШ~ . U te1e~kopџ 
od 2.54 m opservatorije Mt. Wrlls~, SJaJ na]
udaljenijih zvezda nije veci od svece na 11200 
kilo~etara; na brdu Pa.lornar, о~а Ьј tгеЬа.о da 
bude udaljena 22300 krlometaгa ) .... Na teh
njckj nacin receno ogledalo ovog poslednjeg in
strumenta na Palomaru, iшajuci dvaput veCi 
preenik no onaj na brdu Wrilson, sablra u sebl 
eetirj, puta viSe svetlosti. 

U tome је, u stvari, glavno pгeimucstvo n<r 
voga aparata; njegova ogromna svetl.osna.~naga . 
Stoga је sastavljen takav program rstrazivanJa 
kojim се se <Лlа najvise iskoristiti. Јег ne treba 
misliti da se astronorni sluze teleskopom ро sv<r 
јој cudi da Ьi se divili Saturrю:rom p~stenu, 
Andromedjnoj magHni ili Mesecev1m plaшnama. 
Naprava kao sto је ova na Palomaгu tako Је 
skupa, tako moena, da је tгеЬа upotгeЬl.]avatJ 
jedino za гadove koji s~ ne mogu jzvesti . sl~
bij.im instrumentom I zato se progгam kop Је 
postavio HubЬle sastoj] samo iz ргоЬlеmа koJe 
teleskop od 2.54 т nije uspeo da гesi , а za koJe 
se m<>Ze nadati da се se re5iti zahvaljujucj izu· 
zetnoj svetlosnoj snazi ogl€dala od 5 metara. 

Odlomak iz ~lanka : •Aux Contins de l'Univers• 

S francuskog: Ruzica Mitrinov!c 

Рiетте Rousseau 

') Teleskop od 2.54 m dostiZe prividnu velicinu 
21, а ovaj od 5 m prividnu veli~inu 22.5. 

·---о -
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ВЕКИ ОСИОВИИ ПРО&ЛЕИИ РАКЕТИОr ПОГОВА 
Још данас изгледа да једини могући на

ЧИН погона међупланетарних бродова базира 
на физичком принципу и.м.nу.л.са итr nро.м.еке 
ко.л.ичике кретања. У овом случају наrла.ша.ва 
се дашzс јер постоје и наде, које су већ писци 
фантастичних романа "реализоватr", да ће се 
у будућности пронаћи не~ друга, револуцио
нарнија, I'Iр'ИЫена нових (ЈОШ неоткривених) 
закона физике. 

Споменути закон би се могао изразити 
следећом простом везом: Р dt = V dm. Лева 
страна једна чине, као производ силе и делића 
времена, назива се импулс9м силе, док се 
десна, као производ делића масе и њеrове 
брзине, назива променом колич:юrе кретања. 
Карактер назива је доrоворан и у њему не 
треба тражити смисао. Поделимо ли обе 
стране једначине са (dt) добијамо за нашу 

60/l/VO 

РОПSА/.1 

0/IS/OAT0/1 

ловим млазником. У rорњем делу су сме
~~е~езаrор~(~л~~~)иза 
оксидатор (течан кисеоник:). Реэервоари се 
на.л.азе у ракети re на слици нису видљиви. 

Познајући масени проток продукта ~а
горевања, или потроиnьу поl'ОЖ:ке материЈе! 

и брзину истицања лако је по споменутОЈ 
једначини израчунати потисак. У том рачуну 
би се видело да ће потисак утолико бити већи 
уколихо је већа брзина истицаља~ уколико 
је већа поrрошња поrонске материЈе. 

Као код сваког мотора тако и овде мо
жемо говорити о расnо.л.оживој eнep-tuju за 

nozoк. Код аутомобилског М<УГОра располо
жива енергија се ,,наЈiази" на вратилу 
ра,цилици мотора. Код ракетноr мотора рас
положиву енергију за поrон имамо у кин~
тичкој енергији издувних гасова. Пошто зе 
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С.а . 1. Схе.м.а ракеткоz .м.отора са течки.м. zориво.м. и 
nросечки nара.м.етри дакашњих .м.отора. 

прилику згоднији израз за тумачење, да•кле, 
Р= (dm/ dt) V. У овом изразу количник у 
загради преставља nромену масе у ј~диници 
времена. Другим речима, ако у неком систему 
имамо споменуту промену масе у јединици 
времена; (н.пр . истицање) онда; се ј<Wља сиља 
(Р) која дејс'IЋује у супротном смеру од смера 
истицања . 

Данаuльи млазни мотори су леп пример 
коришћења овог закона . На сл . 1. је дата 
схема ракетног млазног мотора са т.ачним го-
ривом . Описаћемо га укратко. У телу ракет
ног брода налазе се два спремника погонске 
материје. У једном се наљази гориво, а у дру
гом оксидатор. Обе материје убризгавају се 
под притиском у комору, где долази до саго
ревања. Услед ослобађања топлоте настаје по
виwење температуре и запремине га•совитих 
продуката сагоревања . Последица тога је 
одржавање високог притиска у комори. На 
десном крају коморе налази се сужено -
npolliИpeнa мљазница која , користеhи разлику 
притиска опоља и изнутра , остварује исти
цаЊе гасова надзвучном брзином. На сл. 2 
дат је спољни изглед једног типичног ракет
Иог М<ЈТора (мотор ракете V-2) . Доњи део 
(црно обојен) је комора сагоревања са Лава-

кинетичка енергија окарахтерисана масом и 
квадратом брзине, то . је иста утолико веhа 
уколико су ове за;дње две величине веће. 

Млазни мотори , а међу њима и ракетни, 
су топлотне маши:не. Код њих је битно то да 
они поседују извор топл<ЈТе коју посредс'IЋом 
кинетичке енергије млаз.а претварају у меха
нички рад - погон ракеnюг брода. Како за 
остале топлотне машине тако и з.а ракетне 
м<УГоре важи П закон термодинамике. Ако се 
присетимо, овај закон ка.же да је топлота 
примитивнији облик енергије (што није н.пр. 
случај са електричном енергијом). Под при
митивноiiiЋу се у овом случају мисли на спо
собност преображаја у друге облике. По том 
закону је немогућ поmтун преображај то
пл<УГНе енергије у механички рад; један део 
се увек губи. Иначе , проценат преображаја 
расте са температуром. Што је веh.а темтпера
тура у комори сагоревања тим he веhи део 
топлотне енергије бити претворен у кине
тичку енергију млаза. Стручије се то каже: 
утолико ће бити веhи тер.м.и'Ч.кu стеnен деј
ства .м.отора. Код данашљих ракетних мотора 
термички степен дејства је испод 50 %. Пошто 
је из конструктивних разлога ограничена 
температура у комори (из,држљивост мате-



СА. 2. Нзмед ткnичпо~ ракетпо~ Аотора са течnиА 
tOJ)IIeo.a (Аотор ракете V-2). Потисак 25 топа, no· 

трошња 125 кt 11 секЈiпди. 

вике развија при nотnуном сагоревању. Ура
кетиој техници често се енергија nогон.ске 
материје nретставља т.зв. тeopuC1<0.At бpзu'lto.At 
кстv.цања (V Ј, Ова брзина лако се срачунава 
изједиачујући тоnлотну енергију са кинетич
хом енергијом сагореле мешавине. Теориска 
се назива зато што је само замишљена, јер 
смо мало пре nоказали да ју је немоrуће 100% 
претварати у механнчки рад. Иnак, ова тео

рисха брзина истицања. пружа згодан начин 
да се ракетне лоrонске мешавине згодно ме
ђ~обно упоређују. 

На сл. З с~ дате теориске брзине истицања 
неких важнизих комбинација горива и ОКСИ'
датора. Тражеиа брзина истицања неке ком
б~а~~је се чита као ордин.ата лресечне тачке 
ЈUIИИ]е горива и линије окси,цатора (и.пр. те
чак кисеонмх + етил-алхохол имају теори
сху брзину истицања 41~0 метара у секунди). 
Н& ордииатној осовиии ]е радк оријеiМ'ације 

Ј1С111Р"Ф"'РР ~ С'I'В&рнюt . брGииа ИСТМ

~QGН8јућИ тако теориску и стварну (кз-
ва ИЗЈ18ЗУ из мmора) брзину :исти. 

мереИУ __ ....... ине лако се срач:унава т......_ 
......... неке•~ -...-
-- creneн дејства мотора са односоr.t 
МИЧКИ/V )' Тако н.nр. за сnомеиуту мешавИ!fу 
(V 1 • + етил-а.пкохол, претrюставља]ући 
кисеонии: брзИRУ истицања 2340 м/сех, биће 
~ стеnен дејства 31,6%.;. 

Код КЈIИ11ИИХ мотора претвараље тоnлотке 
u..nrиje у расnоложиви механички рад врurи 

e--r-· ·· клиnног механизма. Код ра-
се пос~~ нема таквих nокретних делова. 
кe11fOГ-v•~t""" . 
0 

nретварање енергиЈе врши се у сnоме-
во . лаваловој млаз,ЈIИЦИ (сл. 1): У том су

нуто] про .... ...-яом rрлу убрзаваЈу се про
жено- 'u.и•r--· . 

саrоревања на рачун nада nритиска ТЈ. 
:х;чун разлике nритисака у мотору и ат
мосфери. Лавалова млазница ~названа no 
њеном творцу) је најодговорниЈИ елеменат 
ракеiЋоr м<УГора и ~ном облику се nocвe
hyjy нарочите студиЈе. 

овде је место да напоменемо да ракетни 

м<УГор иако у основи прост пружа велике 
теоЈ»«=Ке и nрак'ГИ'ЧЈfе nробл~ме. Због сложе
ности. физич:ко-хемиских nоЈава nри расrrра
шивању, меurању и саrоревању на високим 
темnературама, као и због надзвучних брзина 
струјања, тешко је аналитички ~oro обу
хватити ·nроцес. Обично се комбинуЈе теори
ски рад .са лабораториским исnитивањима 
пре него што се пристуnи извођењу мотора. 

На сл. 1 су nриказани просечни параметри 
ракетноr м<УГОра са течним горивом, ради 

оријентације. 
Из слике се види д;3Ј се са млазом ,у ат

мосферу губи ве.лик:.а. тоnлсла (температура 
издувноr мла•за 2000°С). Та изгубљена то
лл<УГа баш чини да је термички стеnен де]· 

ства мали. Повећањем !IIрИТИС'КЗ. у ко:мори ови 

губици би се смањили, &ЛИ би зато по~асле 
конструктивне тешкоће (бољи материЈали, 
тежи мотор и др.). Данас се најчешЋе ради 
са nритисКО!'<f око 20 атмосфера, јер је ту из
гледа компромис између економије и кон
структивних тешкоh·а. 

Код ракетних мотора са чврстим горивом 
ради се са температурама већИМЈ од 3000 сте
лени и притисцима већим од 300 атмосфера. 

Ако се уопе у будуhе nронаhи нови, бољи 
конструктивни материјал, на чему се много 
данас ради, јасно је да ће добити примену 
нова горива која he дати веће темnературе 11 

nритиске саrоревања. 

Требало би сnоменути још један важан 
параметар. Потрошња логонске материје ло 
јединици лотиска назива се спе!.Џfфичном nо
трошњом Mg/MV = g/V, где је (g) убрзаЈЬ~ 
земљине теже. Дакле сnецифичн.а noтpounь 
је утолико мања уколико је већа брзина ис; 
тицања. Употребљавајући nодатке из сл. 
лако је срачунати териску специфичнУ n~ 
т~у за разне комбинације nогонскю< мо· 
териза. Закључујемо да уnотребом висок 
енергетских nогонских ме:ш.авина које даЈУ 

' nо-велике брзИIНе истицања, имамо мањУ 

оrроопьу, а то значи и маљи терет rорива у 

раке'l'IЮМ броду. 
На сл. 3 су ве~ ·приказане неке од акту

ел:них хомбина~Ја погонских материја. Са 
пар речи hемо ЈОШ доnунити врсте и nробле
ма.ТИ'КУ избора горива и оксидатора. 

YDDDNJII 
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Сл. 3. Теориске брзипе истицања израчукате из 
тоnлотке Aoll.u. 

Горива се углавном могу nоделити у три 
групе. У nрвој груnи су горива из nрвог пе
риода развитка ракетних мотора са течним • 
rоривом; то би били метил и етил-.алкохол, 
анилин, хидразин-хидрат и фурфуро.л-алко
хол. У другој груnи би била она која су сада 
у стадијуму исnитиваља, као уrљоводоници 
и водоник. У треhој груnи, којој можда nри
nада будућност, су врхунски елементи nери
одног система са високом тоnлотном моћи, 

као берилијум, литијум, алуминијум и др. 
Пошто су задња: три горива чврсти метали 
они he се уnотребљавати у колоидном рас
'!Ћору са неким од rорњих течних горива. 

Види се по реду и садржају група да се тежи 
да се савлада у.потреба горива што веhе 
енергије. 

Као оксидатори су важни водоник-супер
оксид, азотна киселина, озон и флуор (мада 
се флуор не би смео назвати оксидатором). 
Кисеоник у течном стаљу је имао велику 
уnотребу (погон V -2 је био течан кисеоник 
+ етил-алкохол). Добре особине су му да 
даје мешавини високе температуре саrоре
вања и да се лако добија из ваздуха. Мана 
му је да nод нормалним атмосферских при
тиском има температуру -182°С те га је те
шко ОдРжавати. 

Азотна киселина има добру особину да је 
стабилна и да се добро одржава . Има велику 
СЛецифичну тежину те захтева мање про
СТОра у ракети. Њена примена расте и nоред 
тога што даје мање тоnлотне моћи мешавини 
и што је отровна. 

Озон у течном стању има темnературу 
-112°С. Он је још у стадијуму испитиваља. 
~бог склоности ка самораспадању вероватно 
]е да ће се уnотребљавати разблажен са теч-
11Ј1:М кисеоником. Интересантан је јер даје ме
Uiавине са високом тоnлотном моhи. 

Флуор у течном стању калази се на 
-187°С. Тешко he иаћи примену јер је еа 
Њиме тешко радити, Крајње је отроваи и 
корозиван. Интересантан је јер даје екс
тремне тоnлотне моhи . 

Бесумње је да ће се боље nерформансе 
добити употребом атомске енергије уместо 
хешrеких течних горива. Рад на развоју у 
том nравцу ваљда је тек nочео. Иначе noroн 
би у принциnу "ОСТао исти. Једино уместо 
обичног caropesaњa атомски реактор, . који би 
био смештен на место коморе саrоревања , би 
ослобађао тоnлоту и њоме загревао гас (н.пр. 
водоник), који би се за ову сврху носио у 
сnремница.ма брода. У след nовећања темпе
ратуре и nритиска гас би истицао и стварао 
nотисак. 

Досада је било речи о "унутрашњем" ква
литету мотора и о nоrонској материји, неза
висно од услова кретања ракетног брода. Ме
ђутим то је био само један део проблема. 

Расnолоясиву nоrонску снагу са вратила 
аутомобилског м<УГора можемо на различите 
начине користити, са већим или ма:њим сте

nеном nогонског дејства. За ту сврху nостоји 
мењачка кутија на аутомобилу преко које 
аутомобил ра'звија различите брзине крета
ња. Циљ је да се за дати режим мотора ода
бере најповољнија брзина аутомобила, тако 
да се добија најsећа економија горива. 

Код ракете имамо сличан случај . Расnо
ложиву кинетичку енергију млаза можемо 
са различитим nоrонским стеnеном дејства 
користити за nогон ракете. Пошто је расnо
ложива кинетичка енергија млаза, као што 
смо видели, одређена брзином истицања то се 
може реhи да је nроблем наhи оnтимални од
нос брзине исrицања nрема брзини кретања 
ракете. Да се не бисмо замарали ма тематиком 
наnисаhемо само резултат такве анализе. 
Пошто се ради о ракети која се убрзава од 
брзине нула до неке , назовимо је, коначне 
брзине, онда се може говорити само о nро
сечном погонском степену дејства у том ин

тервалу брзина . Дакле, тај погонски степен 
дејства је максималан када је крајња брзина 
ракете равна 1,593 Х брзина истицања и nри 
томе износи 44,8 процената. H.np. за ракету 
са течни:м кисеоником и етил-.алкохолом 

крајња опимална брзина би требала да буде 
6,6 -к:.м. у секунди. 

. На крају , да би се добио укупан степен 
деЈства треба nомножити раније споменути 
термички са nогонским степеном дејства. Ако 

би се таква множења извршила онда би се 
видело да је резултат увек мањи од 22 %. Што 
з~чи да се у н.ај,повољнијем случају од енер
ГИЈе горива RаЈВИШе може за убрзаваље ра

кете иск?ристити 22 % . Оволики стеnен деј
ства имаЈу и аутомобили. Дакле, није ракет-
ни nогон тако нееконом што се оби-

чно говори. Треба са .~~ оптималне 
услове за његово к ење, т огућити 

велику брзину кр ~or ода. 

... n"~· о 
~-~"Бл.g и.м.ир 
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Груnа чланова Астрономског дРуштва У Белој 
Цркви ставкпа је себи у задатак да nОСТОЈ~hим ре
фрактором од 55 мм објектива nосматра 30 ЈУна 1954 
делимично nомрачење Сунца. ПраобИ'I'НИ nлан био 
је овај : 

а) Поменутим објективом направити на 35 ми-
метарском филму довољно велику серију снимака 
38 кинематоrрафску репродукцију помрачења. 

б) Једним термоелементом, за ту сврху направ
љеики, мерити укуnну промену зрачења Сунца 
током nоЈ~q>ачења. Овде је требало искористити 
мањн (30 мм) фотографски објектив рефрактора. 

Мада је ово замншљено благовремено, ств~рне 
приnреме могле су nочетн тек nap дана npe nоЈаве. 
Фиксиран је екваторијални nоложај инструмента, 
приnремљена касета за филм н нзвршене пробе 
ексnозиције. У другом делу nрограма одмах се исnо
ставило да направљени термосnој (бакар - кон
стантан) није давао довољан наnон да би се могао 
мерити ма којим од трију расџоложивих rалвано
метара. Ови инструменти били су недовољно осет
љиви и за слабе струје селенскоr фотоелемента 
којим смо (тек 30-ог npe nодне) nокушали да заме
нимо термосnој . 

Овај начин реrистровања је био проnао, али' 
идеја мерења јачине зрачења није налуштена. Пре
дусретљивошhу професора физике белоцркванске 
гимназије добкпи смо на употребу један обртни ра
дкометар . Није нам било nознато да ли је икад 
овакав инструмент, намењен демонстрацији светло
сног притиска, коришhен за мерење Сунчевог зра
чења, али није се имало куд - до nочетка nомра

чења требало је само још неколико часова Замисао 
је тада остварена овако. Једно равно огледало на 
покретном зглобу стављено је на троножни статив 
тако да су се Сунчеви зраци могли, у хоризонтал
ном правцу (приближно север - југ), уnравити на 
радиометар. Овај је био смештен иза једног мат
стакла, делИМЈ.~ЧНо заклоњеног од дифузне дневне 
светлости, у кутији која је с друге стране имала 
отвор 38 бројање обртаја . Кутија је стављена на 
отворени прозор једне nолумрачне nросторије, мат
стаклом окренута наnоље, ка огледалу , док се 

с друге стране налазио nосматрач и у одређеним 

размацима времена (45 секунди nосле свака З ми
нута) бројао колико nута се окрену nлочице радио
метра. 

Истога дана инсталиран је један термометар 
кзложен директним Сунчевим зрацима и један у 
таквом nоло~ају да је стално у сенци, даље од 
површина КОЈе су осунчане, а у додиРу с ваздухом. 

Први термометар, изложен Сунцу, био је својим 
доњим делом (резервоар са живом) херметички за
творен у једној стакленој еnрувети око 4 см преч
ника и 20 см .дужине и тако, бар донекле, био 
заклоњен од де.Јства ветра, ма и слабог, који је за 
време nомрачења могао да наиђе. Поред овога, тер
момета~ је стављен у неку врсту , екваториiалног" 
nоложаЈа . Наиме, оса термометарске цеви била је 
цриближно уnерена у северни небески nол. тиме 
је nостиrн~о да Сунчеви зраци за цело време ме
рења падаЈу nод истим углом на термометар . Тач
ност читања на овом термометрv била је О.2'С д 
је на другом, У хладу, била 0.5'С. ' ок 

Зидни часовник Јrоји се овде користи за астро
номска nосм~трања и који је иначе технички веома 
погодан (СВОЈе o'l'lfyцaje реnродуКује у звучник 
блнзкнк инструмента којим се nосматра) у / У 
случају имао је један недоста .. ак: недово~но ~~~ 

е у поnравку. Неколико дана пре nомрачења 
~:ени су Ј«>нтакти којима се, електричним пУ
тем, преносе 0тgуцаји клатна у звучни~, а нова 
сеЈ1Ија контроле преко радна прекипута Је неоче
киваНИМ кваром апарата баш 30-ог увече. Прва на-

на провера тачности часовника извршена је тек 
:~он четири дана, што је унеколико умањило тач
ност датих временских nодатака. 

Са оваЈ«> припремљеним инструментима на

nрављен је расnоред екипе: 
А. Кубичела - врши снимања У . првом фокусу 

визуелног објектива од .5 см. За оваЈ случаЈ , свет
поена јачина објектива Је била сведена на 1:65. "Уз 
употребу црвеног филтра и сит.нозрнастог nанхро
матског филма осетљивости 17 .10 дин-а , ексnози
ција је била 1:50 секунде. 

п Кубичела - контролише, електричним nу

тем, брзину праћења noмolly пројекције Сунца од 
5 см пречника у д;ругом фокусу фотоrрафског об-
јектива од З см . . 

д. Поnови!\ - ради на радиометру: брОЈИ обр
таје и брине се о помера..tЬУ помоћног огледала ко-

' јим се осветљава радиометар. . 
о. Шотиh и К. Могош - читаЈу термометре и 

бележе примедбе са рефрактора . 
Посматраље је требало да почне око 10 минута 

пре предвиђеног почетка помрачења . Часовни ме
ханизам рефрактора је још једном навијен до 
Кiрајњих моrуhности опруге. То је било фатално! 
Први снимак је направљен (сл. 1. горњи снимак 
nрве колоне) и једна осовина механизма није из
држала притисак - сломила се! Дурбин се наrло 
окренуо око часовне осовине, застор на који је про
јектовано Сунце ударио у стуб и зауставио се . Ча
совни механизам био је, дакле, покварен и пара

лелност оn:rичке осе дурбина са застором за про
јекцију поремеhена. То је значило да је снимање 
немогуhе, а забуна која је због овог настала, бар 
за први мах, онемогућила је и осталим члановима 
екипе ца своја посматрања почну како треба . Ин
струмент је ипак окренут Сунцу, поново фиксиран 
nоложај застора за пројекцију и снимање је како 
- тако, могло да се настави. ILpaheњe се морало 
вршити руком. На срећу, електрични погон рефрак
тора у једном смеру није био оштећен. То је у ве· 
ликој мери олакшало праћење. 

Други снимак учињен је у (lЗh om. 2) . Почетак 
nомрачења је тако пролуштен. Сваки даљи снимак 
уследио је после 45 секунди (часовник у овим раз
мацима даје по један дужи откуцај) . ЕвеН'I'Уална 
закашњења у експозицији или грешке у положаЈУ 
Сунца при снимању, забележене су . У 14h25m на· 
ишао је један мањи облак. Како је био довољно 
прозиран, отвор објектива није био повеhаван. По· 
~ле . последњег додира Сунца и Месеца наnрављено 
Је ЈОШ неколико снимака ради продужења кине· 
матографске серије. На крају, ради оријентацнЈе 
Филма, Сунце је непокретним рефрактором син· 
мљено три лута на једном снимку (сл . 1, nоследњ~ 
~нимак тpelle колоне). Рефрактор у раду приказа 
Је на слици 2. 

Посматрања на радиометру вршена су сваЈ(: 
четиРи, а читања термометара просечно свака дв 
минrга. Ту није било неких већих незгода. ПР; 
lq)aJ помрачења приметила се да се пажња те t 

концентрише на посматрање. Јасно: nосма1'Р~: 
нису" били навикнути на овако дуготрајаН на еко 
nажње, nоготово не на летњој вруhини од !IP 
тридесет стеnени. 

8.,.сиоВА 11•. 1955 број 1------------~------------·---•.s 

~~V 1. Одозzо иа-н.иже: с-н.и.м.ци nо..чрачења Су-н.ца 
ио".. 1.1954 опако како се виде астроио..чски..ч дурби
(14h ·1fвездицо..ч је озиаче-н. с-н.и..чак који nриближио 

m 42•) одz?вара треиутку uajвell.e фазе. Раз..чак 
UЗ.А1е!Ј11 nозедииих с-н.и..чака је 225 секуиди 

Резултати ове акције се, укратко, моrу овако 
набројати : 

1. Начињено је 200 снимака помрачења на 35-
милиметарском филму. Овај низ снимака може се 
употребити за кинематоrрафску пројекцију urro је 
два-три лута, мада нерадо, и учињено са негативом 
филмске траке. При смањеној брзини од око 10 
снимака у секунди, репродукција појаве траје ипак 
довољно да се добије упечатљив утисак о суq>ету 

Месеца и Сунца. Нарочито је занимљива средина 
помрачења где се гледаоцу чини да се Сунце, она
кво какво је - "окрњено", нагло окреће за један 
изв~ан угао. 

Сд.. 2. У току с-н.и..чања. 

Осим овога, шест првих снимака после почетка 
и осам последњих пре краја помрачења употре
бљени су за израчунавање времена nрвог и задњег 
контакта. КвадРати мерених тети:ва , нанешени на 
rрафик, показали су да се у тим размацима моrу 
претставити правом. То је аналитички учињено за 
св~ки П31Р тачака посебно и средња вредност до
биЈених времена узета као време одrоварајућег кон
такта. Како Је снимање nомрачења rючело тек не
колико минута после првог додира, а и у низу 

мерених тетива на почетку филма било мање по
гадних за обраду, то је време овако изведеног првог 
додира : 12h56m588 , нешто несигурније од -времена 
rrоследњег : 15h2Зmзз•. 

Положајни угао који је могао бити одређен за
хваљуЈуhи ':оследњем, оријентационом снимку (сл. 
1),

0 
износио Је за први додир 299".4, а за последњи 

95 .2. Не само то. Ради идентификације неких сни
мака, кроз цео филм мерен је положајни угао 
Месечева средишта у односу на Сунчево. он се 
мења симетрично у односу на највеhу фазу помра

чења и то на почетку и крају nојаве споро, а у 

средини брзо и линеарно. Захваљујући томе овај 
угао искоришhен је као погодан rеометриск~ еле
менат за одређивање тренутка највеhе фазе јер је 
тада Једнак аритметичкој средини nоЈГОжајних 
углова nочетка и краја rrомрачења, а кад је веh јед
ном ОдРеђен, лако је било наhи њему одrоварајуhи 
тренутак времена (средину помрачења): 14h 13m 04• 
и величину помрачења од 0.784. 

Нажалост предвиђени подаци помрачења за 
Белу Цркву ниеу рачунати и не може се направити 
упоређење : nосматрано - рачунато. 

2. Радиометарско посматрање чији су резултати 
дати У виду графикона (сл . 3) показало је , бар ква
лативно, да и Један овакав инстрмент чисто школ
~ког тиnа nрати, са релативно врло малом инерци
ЈОМ, промене укупног сјаја Суща у току nомрачења 
Првих nола сата посматраља овим инструмента~ 
дала су велика колебања у броју обрта у јединици 
времена, nrro .се Јасно види и на кривој . то је била 
последица НеЈеднородног огледала којим је освет-

фљаван радиометар, тачније : нехомогеног сноnа ре
лектованих Сунчевих зракова. Када се nосматрач 

извештио и увек користио исти пресек сноnа свет
лости резултати су, види се и са слике постали 
бољи. Како је ово био тек покушај , задов'ољимо се 
само квалитативним запажањем да крива има ми-
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а nосматране rnmepaтype (сл . 4), такоl)е прате 
CJIIЧ- зрачеЈМ. Кркаа Ј претс:тављв температуру 

метра IC3Jio•eвor Сунцу в кркав 11 звклоње
:МО термом11'1)8. Како је први од њих био xepмe
ТINIПI заnорен 1 једној стаклено) епрувети, по
СТЈСЈ'IСТI'О је да он слабије pearyje на ввздушна 
СЈ'Р1Ј.,.а која 11и моrла да утичу на њеrово пока
...,... ИСТО8ремеио nовеllвна је к вм'lлктудв 

- ПОСiоlатрене темnературе (ЧИ'I'IIВКХ 12 према 
~· колюrо се моrло мерити отвореним термоме
'fРОМ) - тер-етар је, дакле, учиљен осетљиви
ј~ Поrодаи положај (оса термометарске цеви при-
111!108110 у правцу севериоr небескоr пола) oмoryllиo 
Је .11а Суичеви зраци током целоr помрач~ња падају 
• термометер nод истим уrлом. ПокушаЈ да се ре
:мраоер са живом наrарави морао је бити напуutТен 
Јер је nоu~иввЈЫ темометра (пре1Со 45'С) излазило 
DИ скале к онемоrуllавало мерење. Криве Ј и ~Ј 
r:y иэрезкто иесмметричне збоr велике инерциЈе 
110)011 термометрк pearyjy на промене темnературе 
(lоiЮfКМУМИ обеју кривих падају од 14h25m до 
t.fhЗom). На Јфивој 1 је најуочљивија разлика иэ
меЬу орДЮIIте пре и после nомрачења. И то је по-

Jllldallo8 CylrlnOr :sрачења, 1 08011 
~ Jalll1' _ nри nролазу кроз Земљки •аз
СЈ11'18.17 'I'C)IIJI.,._., 
дУWНИ омоrа~чења врwеиа су об~ним Фоrо.. 

4. 1'0111011 том CJDDiaЊa инструмената и ек11.nе 
rpaфciiJOI ~Дf!ВКО су ексnонирани. Mei>Y"I"И111, каД 
Сви С11Ј01ЦИ ·ен јасно се видело да зацрњење на 
;е фИЛII Р=~ ~д почетка филма ка средини, око 
c:JDO(ЦJOia фазе 110мрачења. неrативи су cacвiQc 
макс::::;:,анк да би каСНИЈИ, при Јфа]у noacpa_ 
поде били ЈfОРМВЛИИ· 
чења опет 

15' 

Сл. 4. Про .. ека те .. nературе осу-п-чg-поz : зlаивисз~хослт~: 
њекоа терЈ(ОЈ(етра: II (ордиката У С) У n • 

од вре .. ека (аnсциса) 

Било би, дакле, довољно обичним фото-апара· 
том и једнаким експозици)ама направити низ ени· 
мака једне поврwине (можда са неколико града· 
ција : црно - сиво - бело) обас)ане Сунцем за 
време помрачења и добила би се фотометарска 
крива укупне промене ~унчевог СЈаЈа. Нажалост, 
овај закључак изведен Је 30 Јуна увече . 

А . Ђ . Кубичела 

·· .. 
iZ . DUU~TAVA 

.ueette u radu Drul tva danas nije samo stvar 
udovo\javanja 11~01 lnteresa 1 11/!ne ze\je za sazna
nj~m iltlne о prlrodnlm pojavama. nego је 1 aktivna 
ЬОrЬI и l lrenje nau<'!ne m lsll u svojoj sredlni, ЬоrЬа 
~ kulturno uzdlzanje svoje okollne. Mi se danas ne 
molemo zadovoljltl paslvnlm ~lanstvom , а јо§ manje 
pe1lvnlm ~laлstvom u Upravnom odЬoru . Od svakog 
e\ana Drul tva u dana!njlm prlllkama ml moramo da 
tratlmo Ьorbu za llгenje znanja, Ьorbu pгotiv kulturne 
zaoat.aJoat l, Ьorbu ta mase. Bez ovog ЬorЬenog llka 
naleg danal nJea tlana mL neeemo Ьгzо savladatl te
Jk~e zaoat.aloaLI, ра makar kako obllna blla pomoc 
upravnlh orpna, а ona је u pro~loj godln! to stvamo 
1 bl\ac - ovo је det.alj lz izveltaja Upravnog odЬora 
Jll rac:\ovnoj l kup4tlnJ na!eg Drultva, odr!anoj 23 ja
nuam 1115:\godlne u Вeogradu. То 1u ге<'!i koje karakte
rltu oanovnl c:llj nal eg DruAtva : Ьorbu ta lstlnu, Ьorbu 
prot.lv taostalo•tJ . Kako ostvaritl ovaj cilj? - to је 
proЬlem 1vlh dosada!njlh Upravnih odЬora Astгonom
l kOf druJtva •Ruder BoAkovlcc. 

Upravnl odЬor. lzabran na П rec!ovnoj godiAnjoj 
ekupltlni, za izvrtenje ovlh t.ollko lepih 1 plemenitih 

zadataka naAeg Dru!tva. usmerio је svoj r ad, uglav· 
nom, u retjrj pravca: organjzovanje pokretne astro· 
nomske izl<>ZЬe, izdavanje ~asopisa »Vas iona•. osnt· 
vanje podrufnica i odrzavanje popula rnih predavanJa 

Pre nego !to dajemo potpunu sliku rada staгog 
Upravnog odЬora moramo jstaknuti bra tsku sa гa d n JU 
i pomoe Astronauti.~k.og dru!tva VSJ. Rukovodslvo 
ovog Dru§t.va pomoglo nam је na svakom kot·aku. pn 
svakoj na§oj akcjji. Zato, postl.gnuti uspe.h na§eg пru· 
Atva u pro§loj godini, ujedno је uspeh i AstronaultCkOI 
druAtva VSJ. 

Dru§tvo је , u aprilu 1954 godine, od s aveta ~ 
prosvetu 1 kulturu NR SrЬije doЬilo jznos od 200:000 

d.inara za organlzovanje pokretne a.stronomske izl ozьe 
Zahvaljujucj stru~njacjma i ostalom osoЬi j u Astt·onorn· 
ske opservatorjje u Beogradu, а narocito dгugu Mt l~· 
radu Proticu, lzlozЬen! materijal је pripreml jen za vrt~ 
kratko vreme, i izlozba је otvorena na гodendn n ~ 
sednika Repub\ike 25 maja 1954 godine, u вcogra u 
Zatim izlozЬa је krenula na put. Dosad је oblsla s l~ 
deea mesta : No.vi Sad, Sremsku Mjtt·ovicu. Ru~ulf 
Berej. Izlo!Ьu Је ukupno posetilo oko 14.000 ltc t·cJ 
toku 1955 godine izlozba се ЬЈtј prjkazana u suЬO 1 

--------~------------~~--------~--.., 
ј 8cJIIIЬotU• а zatim pretatoji prenotenje W.о!Ье u veta 
.-ta u1e SrЬije. Prema ~ poseti\ac:a ido!Ьa 
pret.t.avlja neosporan uspeh 1 va!nu kultumu mani
~lju. 

Sa tuopisom •Vasionac Upravni odЬor imao је 
neoЬJmo vel.ikih teJkoea. Usled aljkavosti i stvarnih 
~оа Atamparije •. drugi broj •Vasionec za 1954 go
diDU tek је polovmom feЬruara 19~5 g. .stigao do 
вьаос:а. А interesantno је to, da је materijal za ovaj 
broj predat stampar~ji vee 12 ju~a 1954 g. Da Ьi se 
otkJonile ove smetn)e, nat!ena Је nova ttamparija, 
koja ее, nadamo se, zadovoljjti n~e potreЬe. 

omasovljenje tlanstva - to је jedan od krupnih 
proЬJema n~eg D_ru!tva - р~оЬ!еm koji је sta\no na 
c1nevnom redu sv1h dosadasщth Upravnih odЬora. u 
vezi s tim stari Upravni odЬor izabrao је sledeci put: 
010ovati podru!nice u unutrasnjosti . Okupiti !juЬit.elje 
nеЬа u jednu <'!vrstu celinu, preko koje Ьi se, s jed.ne 
strвne, vrlo sna:Zno moglo delpvati u doti~om mestu, 
а 5 druge strane, na!im Nanovjma Ьi se mogla pruZiti 
pomoe za amatersko stvaralastvo. Sa ovakvjm ciljem 
dosad su osnovane tri podruznice: u Novom Sadu, 
sгemskoj Mitrovici ј SomЬoru, sa ukupno 140 ~lanova. 
ove podruzsice su t.ek u formiranju , а mozemo se 
nadati da (:е se u tekucoj godini omasovjtj ј nacj 
formu rada, tako da ее moei ostvarjti postavljene 
zadatke. 

U zajednicj sa Astronauti~kjm drustvom VSJ sva
kog drugog petka na!e Drustvo odгl.ava st.alne sa
stanke za clanove ј neclanove. u toku pro!le godine 
naAj ~lanovj su odгZ.ali 9 predavanja. Osim ovih stal
nih predavanja nasj Nanoyi su odгl.ali oko 83 preda
vanja u Beogradu ј unutrasnjosti., na kojjma је prj
sustvovalo najmanje 20.000 lica. Na§ <'!lan, profesor 
Zivojjn Culum iz Novog Sada, narocjto se istakao na 
ovom radu. OdrZвo је 40 predavanja, koje је slu!alo 
oko 12.000 lica. 

U Beogradu, u prostpr jja ma lis ta •Aerosvet •. 4 
februara ove godjne, odriana је Druga godisnja skup
stjna Astronauti~kog drustva VSJ. Od ukupno 93 
<'!lana Drustva, prjsutno је Ьilo skoro polovina. 

Sku~tinu је otvorio pretsedn ik Drustva, jng. Ko
sta Sivcev. pukovni.k JNA, i pr edlozjo dnevn j red i 
sledeee radno pretsednistvo: Dr Radovana Dan jca, 
pretsednjka Astronomskog drustva •Rudet· Boskovjc• , 
pukovnika Мilana Popov jca, clana Saveznog odЬora 
Vazduhoplovnog saveza Jugoslav ije (VSJ). kao ј sеЬе. 

U krat.kom referatu kojj је potom procjtan, sek re
tar Drustva, ing. Vladislav Matov jc jzneo је dosada'
inje rezultate, neke ka rakterjs ti.ke rada i smet-n jce 
kojima Ьi trebalo krenuti . 

Izmedu ostalog dzneseno је da је AstronautjCko 
druAtvo VSJ zavrSilo pt·vi perjod postojanja - ofoгm
!javanje, okuplja nje najza interesova nij jh ј povezivanje 
sa stranim srodnjm drust,vima . Delatnost u bud ui:nos t j 
l.reba da se usmeгi na st rucn j rad Lt grupama ј pгos j
renje aktivnostj na tet·en , cega do danas skoro uopst e 
nlje Ьilo. 

Broj clanova za godjnu dana је skoгo udvos trucen . 
Najvecj uspesj Dгu~tva su : ucestvovanje u Ast ro

nomskoj " ј Astt·onautjCkoj jzJozЬi koja se, pos ie Beo
inlda, odгzavala u Novom Sadu. Sгem. Mi tгovjc j . 
Rumi i Be~eju, jzJazak ce t jrj broja ~asopjsa •Vasjona • 
1 odr!avanje 17 popula t-nj h pt·edavanja u Beogradu а 
6 Predavanja u Ьljzoj okolin j: Zemunu, Pancevu, Po
tarevcu, Rumi i V~cu . 

. Dru5tvu је uspelo da posa lje svog pretsednjka , jng. 
Stv<'!eva, na Peti Astrona utick i kongres u Insbruku 
(Austrija). 

Osjm Meduna rodne Astrona utjcke Federacije 
CIAF), ~јј! smo Nanov.i od 1953, uspostavljena је ve2;a 
111 14 strani.h raketn jh ј astгonaut j~k i h d rusl<lva jz 11 
zema!ja Evrope, Amerjke ј Aft·i ke. Razmena ~asop j 
sa, bHtenao ј stru<'!nih 1·a dova vгsj se sa d t·ustvjma tz 
~ent,i ne. Englesk e, Da nske. Nemacke, I ta l jje, Juzno
afri~ke Unije, Holandj je, SAD, Svajcarske i Svedske. 

ТrеЬа zaЬeletШ с1а је na1e Drultvo prljavljeDo u 
registar Medunarodne utronomake uniJe. U reaistar 
се Ьiti uneti podaci о avJm aetronomaklm drultvima 
sveta. · u 

Ovo su uglavnom proЬlemi, koj!ma је sta~ prav-
ni odЬor posvet.io patnju. U toku 1954 god1n-: niiU 
mogU Ьiti reteni ovl proЬlemi : razmena i!asoptsa sa 
sliфim d.rШtvima u inost.ranstvu, sre<1ivanje Ь!blio
teke veza sa studentima astronomije, ponovno uvo
t!enj'e astronomije u srednje skole, drustvene prosto
rije, kupola za jnstrumenat itd. 

U izve§taju Nadzornog odЬora istaknut је savestan 
i uredan rad Ьlagajne . Svi rashodi su uredno pokri
venj rafunjma. 

Evo to su sadгl.aji izvestaja Upravnog 1 Nadzor
nog D9.Ьora, kojj su prOCitani na godi!njoj . skupltini. 

Na sku~tini, na kojoj su prvi put pnsu~tvovali 
pretstavnici podru!nic:a, proatano је predavan)e pret
sednika Dr R. Danica : •Prolaz Merkura ispred Sunc:a 
i kratak pregled novjh otkrjf:a na na~oj opservatoriji• . 
Posle ovog kratkog predavanja prctitani su izve!taji 
Upravnog i Nadzomog odЬora, ра је zatjm prol:itan 
predlog za izmenu Pravila Drustva. Ove promene tre
ьalo је jzv~iti us\ed prelaska na rad sa podru!nica.ma. 

Diskusija о izveStajima i predlogu Pravila Ьila је 
vrlo plodna. Diskutanti su odobravali rad Upravnoc 
odЬora, ј na osnovu toga је data l razresnic:a rukovod
stvu Drustva. Na kraju Sku~tjne izabran је novi 
Upravni ј Nadzorni odЬor. 

Novj Upravnj odЬQr na prvoj sednicj konstituisao 
se na sledeei na<'!in : pretsednik Dr Radovan Dan!c, 
generalni sekretar Pero f>urkovjC., sekretar f>ort!e Te
Jekj, Ь!agajnik Jovan Simovljevjf: , а clanovi su : Mi
lorad Protjf:, Branislav Sevarlic. Nenad Jankovjf:, 
Zivojin Culum, Du5anka Zjvkoyic, Sofija SadZakov, 
Hedvjga Hek i f>ort!e Pejovjf:. 

т. f>. 

BiЬ\ioteka Astronautj~kog dn.tStva VSJ је uveeana, 
nat·o~ito kompletima stru~njh casopisa. 

U ime Nad.zornog odbora, izve!taj о fjnansijama 
Dru~tva podeo је ing. B1·ana Dort!evjc. 

u zjvoj doiskus jji koja se posle cjtanj a izvestaja 
razvila , doneti su sledeei zaklju~cj : 

Treba u buducno.s ti preei na pt"Вktj~ni ј strucni 
rad ј objavl j jvan je sarnostalnih st.udjja. U tom cilju 
a ngazovati ~ to ј е moguce viSe s trucnja ka. Jos tesnje 
sa rad jvatj sa Astгonomskjm dru! tvom »Ruder Bosko
vjc« ј rad jtj u okv i гu Vazduhoplovnog saveza Jugosla 
v jje kojj , za jedno sa Inst jtutom za vazduhoplovno mo
dela rstvo ј nekjm d гu gjm ustanovama, obecava k on
k ret.nu pomoc. Izabгa tj poverenjke Drustva u veejm 
ustanova ma. 

Po~to ј е data raz resn ica starom Upra vnom odЬot·u . 
jzabra n ј е novi : pretsednik - pukovnjk ing. Kos ta 
S jvcev. potpretsednjk - jng. Vladim it· Ajvaz, sekre
ta г - jng. Via djslav Ma tov jc, Ьlagajn ik - Dusan Vuk
mj rov jf: i Dorde Telekj, astronom. Za pretsedn jke 
stгu cn j h gru pa ponovo su jzabгan j starj pгe lsedn jcj: 
prof. Ante Obul jen (as t'Гonomsko-meteoroloska) , pu
kovnik ing. Svetj sla v Popov.ic (tehnjcka), potpukov n jk 
dr. Магkо J a njjc (med jcin.ska) ј Zdenko Ju resa (mode 
larsko-maketa rska), s tim da oform e uza tela g rupa -
гadne grupe ili sekretarjjate. 

U nov j Nadzomj odЬor uS!i su pгetsedni.k - p u
kovnjk jng. Ka rlo Jeljnek .i clanovj - potpukov n i.k i п g . 
B ranko Buka iov ј ka petan jng. Branim j г Doгdevii:. 

U redakcjonj оdЬщ· •Vasione « jzab ran је poгucn ik 
ing. Mili voj Jugin , uz ing. Ajvaza .i kapet.ana ј п g. 
Bran jslava J ovanovjca. 

U tack j razno zakl ju~eno је d a • Vasjona • t reba da 
se t·astu гa u aerokluЬove, vojne cjtaon jce ј skole. Za 
jnostranstvo Ьi tt·eba lo da \ j kra tke izvode clana ka na 
nekom stra nom jezi.ku ј pov re meno, posebno. u formi 
Btltena, stampa t j pojed jne stru ~ne гadove. 

v. 111 . 



...... A18oloYa ............ ••5818-:: llln&kЬD perlod88. _ u toku trapnja 
~ Zncke (Enke) u no61 3/4 septembra 1937 
~~ nadena је na snlmku jedna nova promenljlva 
JWZda, • Ona letl na 181110Ј cranlc:l sazvdda тrouaao 1 

Ov8n. а polcUJ јоЈ је : 
e~ : 211tll•21• 0 : +27"31.8 (1875.0). 

roaocra(aka veUflna u makslmumu sjaja ocenJena 
јоЈ Је na 10•3. а u mtnlmumu ona је svakako slaЫja 
od 11.8 prlv. veU~e. & · u 

Slul!aj је hteo da 1 na snlmku ko)t је na Је~ 
18t.u svrhu Ј1081е ~1 11 septembra, Ьude zaЬel 
1 drual m!nlmum sjaja ove zvezde. Prema lzvlienlm 
merenjlma. opedanje •ЈаЈа za preko (1 . ...,) oьavl ве u 
rurnaku od IYela dvad..etak mlnuta, а provlzoml 
oЬUk krlve promene sja)e ukazuje da zvezda prlpada 
k1аМ AJcoUda, tj. ekiiJ)Inlh promenjlvih. Sem top, na 
OIIIOYI dvaju J108m8lranja lzvedena Је kao verovatna 
vrecln01t perloda 5.10 dana. 

Каkо zЬос nedovoljnih podataka zvezda sve dosad 
niJe re111trovana u opttem proplsu promenljlvih zve-
zda odlueeno Је u 11134 da bude uzeta u program po
ema:tr8tke slu!Ьe dvojnlh 1 promenljlvih zvezda na 
refrak\oru od 850 mm nue 0J)Iervatorlje. 

Prvl pokulaj ovim lnstrumentom u sept.embru 
111f4 (Oikanjan), na podlozl ekstrapolaclje trenutaka 
pc.tev od 11137 lodlne, nije urodlo plodom. Razlog је 
tome svakako Ыо taj, lto ве - vldeeemo kasnlje -
taena vrednost perloda netto razllkovala od usvojene; 
а 1 najmanje otstupвnje dovoljno је da posle pun1h 
17 1odlna, trenutak predvldena mlnimuma bude za 
nekollko eaaova poareUJ\. 

All, slue&j Је 1 sad hteo drukЩe. . . . 
N~u. oktobn 23/ 2.4, uzet је tтOCasovni sn1rnak 

oЬiastl u kojoj ве nalazl promenjiva (ProtЩ. Ро rв
eunu te n~l treЬвlo је oeeklvatl minlmum sjaja. 
Med~tlm, zЬoi jedne ltampвrske gre§ke u lz.vettaju о 
otkrl~u . datum је pocre§no Ыо odreden. Ist1na, to је 
tek naknadno bllo usianovljeno. · 

Prelledom ploet! dogodllo se da је u lntervalu 
anlmanja mlnlmum Jpak naatuplo, ј to na ako et!tvrt 
l!asa pred kraj posmalranja. Na najveee lznenadenje, 
kad su lz arhlve uzetl orlgjnalnl podacl posmatranja 
lz 11137, lap(lltavllo ве da ovaj mlnlmum ne odgovara 
perlodu od 5.10 dano, jer је рао oko 2.5 dana ranJje 
nqo tto је treЬвlo. Na osnovJ toga zaklju/!eno је da 
perlod od !1.10 dana nlje pravJ lnterval, vee da је on 
dvaput kra~l Ј da mu је atvama du!lna 

2.М& 4876 dana. 
Mladem aalronomu Opservatorlje, Oskanjanu, kojl 

se Ьavl fotomctrljom zvezda, Ј kGme је poveren ovaj 
zadatak, 1 ovakav lnterval Lzgledao је suvi§e dug. 
Zamlvajuel avoju sumnju na sopstven!m statistlekim 
podaclma о odn01u trojanja pomrol!enja zvezde pre
ma tltavom perlodu, 1 ne znaju~l da su sllenu statj-
1\ltku vezu ustanovlll znatno ranlje drugl, on је sma
trao da perlod treЬe da bude oko З easa. Na ovako 
kratak perlod navodlle su аа Ј druge okolnostl, na 
kojlma se ovde ne<:emo zaustavljatl . U svakom slu
l!aju. pravl perJod morao Је Ьltl deo posmatrane vred
no•tl, kojl ае u njoj sadr!j Ьеz ostatka. Ра kao jedna 
od mogu~lh 1 najbUf..a pretpostavljenoj, usvojena је 
1/ 20 IO!Тijel Jntervala, tj . ЗЬ Јmб. 

Lote vremenake prillke nlsu dopultale neprekldno 
du!e poematranje zvezde. U рвr vel!erl iapostavUo 

se lpak, da mlnlmum ne nastupa u o/!ekjvanl trenu
tak. NaproUv, za sve vreme trajanja posmatranja 
zvezda Је upomo pokaz.lvala jedan te lstl, nepromen~ 
ljlvl sjaj. Tako је perlod od З e&sa morao otpaatl. 

l 'alo ае sad pitanje, kojj drugj deo periOda 
Postadav Ј octabrati? Jer, mogao је, oeevidno, biti 

od 2.55 ~tavom ntz'u celih brojeva . · . 
ma kojj u "1 · · ih Ь1 tklonjo svako nagadaщe, p1sac ov redovi 

Da 0 eriju pretpostavki 1 za svaku hipotef.i6\u 
utlnlo је 1 'oda u okviru poznatpg intervala od 2.55 
vrednoat per1 ln 'h · · odredlo trenutke eventua 1 . ~~~mun:a nal'e(!. 
dana, PfYjh nekoliko hjpoteza elнmmsano Је odmaь, 
njh dana.kazalO da Ьi vracanjem unazad, odgovaraju~ 
~~~~ moralj pasti u doba vee ~v~senih posma. 

Alj ostalo је јоА .mnostvo ПJlh. Sem toga za 
tranja. red' nosti doЬivali su se isti trenutci, ра Ьi i 
lzve6ne v х 1 
u slue&ju da minimum bude zapa,en, osta о da se tek 
utvrdi koja је rea)na. U meduvremenu oba~~]eno је 
vlle puta snjmanje sa vrlo dugom ek~z1c1!om, ali 

1 'ednoj ploci nije se moglo msta pr1meШL 
n ~a~zad, 19 januara ove g~ine, .u 19h llmO svetskog 
vremena, Oskanjan је zaЬelezю s1gurno )edan mU\1. 
mum. On se prlbli!no poklapao sa .1/17 ram]e usvo]ena 
perloda, ра је zaklju~eno da mu ЈС tra)aщe З~ Јб.m О. 
Naredne vel!erl OCekJvane su '!ее sa pouzdan)em. Jer 
se verovalo da је pitaщe perюda reseno. ТrеЬа\о )е 
doЬiti samo potvrdu. . 

All, to se nije dogodilo! U vreme kad ЈС trebalo 
da nastupi ј dugo pre d posle toga, Jedno.m . ~k u 
razrnaku od 4 % e&sa, nije Ьilo ni traga mi.r1~umu 
sjaja! Zna~. ni perlod od Зh Зб.m О m)e prav1, 1 samo 
sluea)na koencidencija sa .nekom drugom . vred.nosU 
mogla је pru!iti objasnjeщe za posmatran)e 19 ]anu· 
ara ... Preostalo је, dakle, da s:, kadgod to vremen· 
ske prillke dopuste, zvezda pazljlvo ~otr1 oko tre· 
nutaka predvidenih ra~un1ma. I tako Је zapo~eo n11 
upomih pracenja zvezde . . . 24 Januar, . . . 27 ... :ю, 
. . 2 februar, . . . З februar ... nista! 

· 4 februara, u drugoj seansi, Oskanjan zapaza oko 
19 e&sova svetskog vremena po~etak naglog ораdаПЈа 
sjaja svezde, sto ubrzo potvrduje i drugi prisutni ро· 
smatra~. Oko 22 minuta kasnije zvezda se ponovo vra· 
tila na svoj normalni sjaj ... Izgledalo је da се ovo IJO' 
smatranje najzad odgonetnuti tajnu perioda. . 

No ni sad se to nije moglo postici; teskocu Ј е 
zadavaio posmatranje od oktobra prosle godine, jer ј е 
ono pokazivalo znatna otst,upanja. 

Naredne ve~eri, tj. 5 februara, ponovo је zapaien 
mlnimum u 17ь 25m0 sv. vremena. Koristeci i ovaJ 
podatak, pored svih ranijih, izuzev oktobars~i . Protii 
је sutradan kona~no uspeo da vanredno tacno odredi 
pravl period. Njegovo trajanje је 0.231 798 704 dana, 
tj. sa ne§to manje taenosti : р = .:>h 33tn4 7• ~ \. . . 

Zanlmljlvo је napomenuti, da је Р . Durkov1c .u 
toku zajedni&og poku§aja prethodne noci nasao Ь10 

jznos kojj se neznatno raz\ikovao od ove vrednosU. 
ali se iz nepoznatih razloga na njemu nije zaustaviJo. 
U svakom slue&ju, predvjdanja trenutaka minimurna 
na osnovi malopredasnje vrednosti oЬi stinil a su .~е 
narednih dana (10: 11, 19 februara): otstupanja su ЬР 
neznatna i reda ta~nostj posmatranja . Sekundarn

1 

mlnimumi nlsu, medutim, ni jednom pгimecen 1 , а 
ukoliko i postoje svakako su veoma slaЬi . .

1 Tako је na kraju pitanje trajanja peгi oda Ь 1 0 

reAeno. ТrеЬа jpak imati u vidu da su ovo jos рГI" 
podac~ ali da се se na osnovi potpunijeg posma tгatk~l 

t " ·se re<"1 
ma erJ)ala о svemu verovatno moci daleko V1 . 

1 
.. ,1 

Zasad jzgleda pouzdano J'edino to da ova j zan1m 11 
1 t ' · k1·uPn1 

s s ет obrazuju jedna sitna, ali sjajna zvezda 1 bJna 
veoma larnni pratilac njen. Kratkoea per ioda 1 du_ а 
minlmuma od preko 2 priv. vel. , bar, upucL1ju 11 3:~3 
takav zakljueak. А algolid sa tim kaгak teг 1 s t 1 k 
pretstavlja nesumnjjvo posebnu retkost. 

Beograd, 21 feb1·uar 1955 М . В . Р. 

--------~--- - ------. --- __________ .. 
...ьon&orUa а mla&D.I 110800 (JPL) Kalifomiskog 

teJU11tkOI inst~tuta . је danas •. ~esum~1jivo, najveea po
zpata ustanova ko]a se Ьзv1 . IS\r.az!:vanjima osnovnih 
proЬiema raketnog leta (ukl)ueu]ucl tu i rnnoge po-
111oene grane 1 konkretnu razradu novih oruija za 
aepartman odbrane SAD). 

Rad na raketama u Kali!orniskom tehnolo~kom 
~n~titutu otpOCeo је jos 1930 godine, pod rukovodstvom 
pozпatog aerodinami~ara Teodora fon Kaлnana u tzv. 
GALCIT-u, sa poznatun raketnim struenjaoima Ma
linOП1, Cijenom ј Samerfi1dom (Мalina, Tsien, Sum
merfjeld). Tek 1940 osnovana је nova laЬoratorija pod 
daJl85nji.m imenom, nekoliko kilometara udaljena od 
Pasadene, sa zadatkom da razvija pre svega rakete za 
pooletanje aviona tzv. ЈАТО. 

Otada је ona postigla sledeee uspehe: prva pole
tanja sa raketama sa evrsblm i teenim gorivom 1941 / 42 
aodlne, izradu prve amerieke rakete za velike vjsine 
_ •WAC Corporal• 1sp1t,ane u letu 1945 ј razvoj vojne 
rakete •Corporal• . 

Danas ova laЬoratorija raspo\aze sa preko 1.000 
name§tenika i ima budzet od preko 11 miliona dolara. 
Ona ima i neke podredene ustanove : probni sto za 
statieka ispitivanja velikih raketa , u pustinji, u vazd. 
Ьazi Edvards, jedan poligon za lspitivanje raketa u 
Novom Meksiku i skolu za obuku vojnih lica u teh
nici dirigovanih projektila. 

Za proue&vanje hemije pogonskih sredstava, sago
revahja, dinamike te<:nosti, p1·enosa toplote, materjjala, 
konstruisanje. inslirumentaciju, vodenje i upravljanje 
raketama, JPL ima, izmedu ostalih : dva prekozvutna 
aerodinamieka tunela sa pomoenim uredajima, hidrau
li~ku laboratoriju sa opremom za visoke protoke i ve
like pгitlske, dve ve1ike hidraul icke prese (jedna od 
1,6 miliona ki1ogгama) , postrojenja za difrakciju X
zrakova, peci za visoke temperature. uredaje za pra
cenje pojava radioaklivnosti, infracrvene i ultraljuЬi
ea&te spektrografe za ispitivanje procesa sagorevanja, 
analogni elektronski racuna r, veliku radionicu i Ьi
blioteku. 

v. м. 

Na prosloJ godisnjoJ skupstlni Americkog raketnog 
druJtva (ARS) koje danas b1·oji 2799 tlanova, ug\avnom 
visokokvalifikovanih st.ru~njaka , ро prvi put ј е, uz 
Predavanja о rqaterijalima, procesu sagorevanja, ispi
tivanju ratkenih motora ј raketa i njihovom konstrui
sanju, odrfan i oiklus pгedavanja о vasionskc.m \ete
nju. То su bi1a : 

Prethodna studija projekta t rostepene sa telitske 
teretne raket.e sa pilotiгanim po\•t·a tn im stepen ima od 
Romika, van Najta i van Pella ; Ras tuce visestepene 
rakete u vasioni od Valina ; Izbaciva nje male sa telit ske 
rakete na ve1ikoj visini od Stelinga i Mise гta ; In s tгu
mentacija vasionsk.ih vozi la od Huvera ; P itan je kгu
tenja i vek minimalnih sa telita od Si nge1·a ; Znae&j 
Upravljanja odnosom sm ese kod ve liki h ra ketnil1 vo
zila od Rajhe\a; Pгedlozena geodetska triangulacija sa 
satelitske rakete bez posade pomocu tehn ike t1·azen ja 
satelita od Tomboa i Oгganizovanje sistema za snabde
vanje satelita od fon Bгauna . 

Poslednjj jzvestaji ukazuju da ј е u SSSR-u ost.va 
ren Projekti\ sa dometom oko dva pu ta veei m od 
dometa koji је imao nema&i' projek t i\ • V-2<' . Nemaek i 
PГOJektil imao ј е domet od oko 150 mil ja. 

AR 
Na!bolji dosada ostva ren i p1·ojektil i u S AD jesu 
МУ s REDSTONE, sa dometom od ne$to ispod 200 

mi\ja. 
Sovjeti takode rade na d гugim projek lilima sa 

najve<:tm domctom do 1.500 mil ja . 

(Aviatlon week, 6 decemba г 1954) Ј , 

Opuuo IQIOC'I'OP 'У IIPIIJIO.._ - Кад i'ОД ее i'OВOPJI 
о васиони увек се истиче, поред њених OrpoiПIИX 1Џ1-
мензија, нарочито несхватљиво велиЈtИ броЈ ЗВе3АА У 
њој . ПреЈ>&а Едикrтону стварни број звезда У ва
сиони износи око 10" - то је број који иза једl'lнице 
има 22 нуле, дакле измеЬу јед/'lог 'Ј1>ИЛИОИа (10") к 
једноr квадрилиона (10. '). ПретставК'nl себи овако 
огроман број веома је тешко. ЗаЈ>&ислите да над 
Евроnом пада јака киша 2 rодине без преста ... а, 
тада би број свих кишюrх каnљица био реда ве
личиие 10". Или, број целов:уnких црвених крвних 
зрнаца код свих o\ЬYAI'I на свету (на Земљи живи 
око 2,5 мил!о(јарде људи) nрешао би једва половину 
броја свих звезда у васиони. Или још један кури
озум, када би постојало неко кадземаљско биhе од 
постанка света - тј. од npe 4 милијарде rодина -
које би сваког хиљадитог дела секунде избројаяо 
свеrа једну звезду, до данас би успело да изброји 
свега 1'/о од целокупног броја звезда. 

Ово су све nримери из мак;рокосмоса. Обрнимо 
се сада примерима из микрокосмоса. У 6 капи воде 
имамо таман око 10" молекула, односио атома. Да 
направимо сад једак мисаони експерименат. У чаши 
заnремине 18 см• налази се 6 . 10" молекула. Када 
би ове молекуле пореl)али дуж једне праве линије 
дООили бисмо 1000 пута веhе растојање од оноrа из
међу Сунца и Земље. А када би површину иаше 
планете подело1ли у квадратне милиметре онда би, 
покривајуhи је са бројем молекула из чаше, дошло 
по 1000 молекула на један квадратки милиметар. 

Али и nоред свих ових оrромних цифара по
грешно би било мислити да је васиона nренасељена 
звездама. Напротив васиона је скоро празна. Узи
мајуhи н.пр, нашу Гапаксију rустина звезда у њој 
била би претстављена са неколико зрнаца прашине 

у каквој великој катедрали . А ако бисмо помоhу 
зрна rрашка хтели да наnравимо модел Галаксије 
онда би растојање између појединих зрна rрашка 
морало износити 100 километара . 

Тако исто и rустина свих 100 милиона разних 
галаксија у васиони је такоl\е врло мапа, оне за
узимају, све скупа, једва 0,1°/о васионског nростора. 

Овај запањујући феномен празнине налазимо и 
у свету атома . Ако узмемо у руку једну сребрну 
коцку, чије су ивице 1 см, онда држимо у шацlоf 
око 6 . 10" атома . Може се лако израчунати ко
лию1 вопумен заузимају атомска језrра и електрони 
од којих су сачињеии атоми сребра. Целокупна и.и
хова запремина износи 6 . 10-" см '. Према томе 
једна неоnисиво мапа фракција коцкина се састоји 
од оноrа што се обично назива материјом. Ова је 

фракција тако сиhушна ( 
6 

) да 
100 000 000 000 000 

слободно можемо тврдити да коцК<! у оnште и не 
постоји. Међутим . она ипак има своју тежину -око 
10 грама - осеhамо ј е у руци и разбити се у 
комађе може само врло великом силом . А ако за
м.испимо другу ј едну сребрну коцку која би била 
1 километар дуга, висока и широка , ипак би ма
териј и у њој био потреба н npoc-rop од свеrа 60 см' , 
а то значи да би сае стало у две кутије nапидр
ааца , остатак је празнина. Ово важи за све nред
мете око нас , јер и сто о који ударамо песницом ј е 
праза н. А и ми сами смо празни ј ер око 10" атома , 
од кошU<оr је броја атома сачињено наше тело за 
узимају изванредно мал и део наше телесне ' за 
премине. 

Као што се види у nркос несхватљиво веп ик11м 
бројевима саставю<х делова материје ка ко у ма 
крокосмосу та ко и у микрокосмосу постој11 nра 

знина у васион11 која управо запреnашhује . 

Р . Д . 

So_vjetska Akademija nauka us ta no\•ila је z l atпu 
.meda\Ju Cюlkovskog koja се se dodeljiva ti s \•a ke t гi 
god ine za izvanredne radove u oЬia st i medu pla net31· 
nog saobracaja . 

Med alja је doЬil a ime prema osn iv ::t ~u as tгonau
l ike u Rusij i К. Ciolkov kom. 
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Од .~~ 8 70 Ophiuchi вероватво имају по 
188:1,111 .......nжааала су се испитивав.а и 
Јед117 Маве'IТ• "__ до извесних резултата 
.DJ1'IIX :ЈМ3А1 и дошпо се 

• =а з;;э~~а спожеиа и теwп јер се 
~арве мавете ве иоrу видети ни диРеЈtТВО 

00011 вити ва фoтorpaфciDOI СИИIЩИИа, пowro 
~l!pellll двљиваиа одrоварајућих звезда. све бипе 
uaOиjer сјаја од 23 привИДЈrе величине, дакле пре-
118311Лаэе домет чак и папоиарскоr тепескоnа. етоrа 

аЈ употребљавати друrи иеrоди - израчу
:.: :. ОСНОВУ порекећаја При ~ је веопх~ 
w-o сем познаваља масе звезде ко)а се ИСПИ1'У1. • 
-чувати спедеће непознате: периоду револуциЈе 
• аеnииу полуосу привидне путање хипспетичве 
ьа-те. тако је утврђено да планетни пратипац 
паде 61 cnnl обиђе око своrа Сунца зв 4,9 rодине 
ва дистанци од 2,4 астрономске јединице, а да IIY 
:te мвса око 7 пута већа од масе Jymrrepa. . . 

Што се тиче питања да ли су тела, за ко)е 1е 
аим вачииок утврђено да круже око звезде, пла
кете или можда сако невидљиве степарне в:омnо
ЈМЈnе система, савремени астрономи ИМВЈУ следе~е 
IIIИIIIЉeJЬe Плаветама означавају мрачна те.nа КОЈ& 
оСiипазе ~ко своrа СУIЩВ. Како јеДЈЮ небеско тело 
почиње да свет.ри својом сопственом светпошћу тек 
када ку површинска температура пређе 700°, пла
веrом ћеко звати оно тело чија је температура 
испод ове вредности. А по теориским резоновањима 
н. N. Russel-a излази да минимална маса некоr 
небесхоr тела, које би nостало вмдљиво услед еми
сије сопствене светлости, мора износити 1/20 део 
1111се Сукца. Према томе дефИНИЈ.Џiја је мoryha .и ~а 
основу масе планета односно звезда. Тела ЧИЈа Је 
маса иања или равна 0,05 масе Сунца имала би се 
сматрати као планете, а она са масом већом ?д оае 
као звезде. Па како масе пратиоца 61 Cygn1 и 70 
Ophiuchi износе 0,016 односно 0,010 масе Сунца 
значи да су планете. . 

Проналасци nланета око звезда су од значаЈа 
за доктрину о постојаљу мноrих светова у Васиони. 
Савремена астрономија даје дакле научну основу 

хипотезама Фпамариона и Secchi-a. 
(Maffei. Coelum. VII/VIII 1954). 

Р. Д. 

l'p&IIIIЧIIe вепnкие неравнина ва Меркуру. -
А. Долфис (DoШus) nосматрао је у току 1950 rодине 
Меркур инструментом од 60 c.At пречника објектива 
уз увеличање од 900 пута на оnсерваторији Пик
ди-Миди при савршено мирној слици која је до
звољавала rраничну раздвојну моh објектива. Ако 
би брда на Меркуру била двапут веhа од брда на 
Месецу, nри оваквим nосматрачким условима MG
pane би се видети љихове сенке на Меркуровој 
површини. Међутим оне нису заnажене, па се може 
претпоставити да на Меркуру не nостоје брда виша 
од 20 IC.AI. Овим су доведена у сумљу ранија мереља 
која дају веће висине. 

Мерв:урова атмосфера, - Исти nосматрач и на 
истој опсерваторији исnитивао је nоларизовану 
светлост са појединих делова Меркурове површине, 
па је утврдио nовећање nоларизације од средишта 
ппанетинв котура nрема рубу. Ово повеhаље било 
је јаче код зракова мапе таласне .цужине и nри 
веhој фази планете у тренутку посматраља. Појава 
се nриписује nостојаљу ретке атмосфере око пла
нете, дебљине свега неколико хиљадитих делова 
Земљине атмосфере. 

(Trвns. IAU, 8, 1954). П. М. Ћ, 

Vlies&epenlm raketama s teaum gorivom dostig
nute su visine od preko 1.000, kilometara, navodi pre
ma nezvani~nim vestima ing. Jozef Stemer, sekretвr 
Me<1unarodne astronauticke federacije IAF u •Svaj
car:kom iurnalu• (Schweizeт Јоитnа!) od jula 1954 
.00\ne. . 

~ )'В8Ја. - ИзвplliiD! 
__..родм дие 8стровомСЈtе уније одлуЧИо 

JII(JIIJI'I-e'l ~ одржаном јула 1954 rод. у л11• 
је ва СВ011 се JtOIП'Pec YIOI]e у Даблину oдpJitJ! 
jeaty, БелrиЈа, 1111 5 септембРа 1955 rод. закључl!\) 
ОД 29 авжьста ~ орrаЈIИЭОвана два ОIШIТа рефер11~ 
На ње~;~У е по ПИТВЊУ структуре наше rалакс~tје 
сав.а, ]еДЈЮ ђења са струитуром друrих rалакс11ја 
и њеноr ~ питањУ нестабипних звезда. Прво ор. 
а др~ џ омите'1' н:а челу са Ј. Н. Оотt-от а APYI'll 
rеИИЗУЈе к В А Амбартсумијаном. Р. Swings-orn 
l[омит;; ~=rЬig-~. са овим у .вези одржаh~ се ието 
И G. • ~е у КОЈИМ& учествуЈу BIIЩe 
тако ~ија: 1) турбуленци:iа у звезданим ат. 
стаЈ\11И 2) фундаменталне звезде, З) СУRчеви 
мо сферама, 

фперови =комитет разМО'l'РТ40 је nозиве за ОдР-
Извр конrреса 1958 rод. које су nоднели Be~rltja, 

жа~ еавез и пољска као и nозиве КОЈе су 
Сов~·е упутиЛе Арrентина. Ј.ужна Африка и 
већ Р ~а Извршни комитет се Једнодушно IIЗja. 
АустралиЈ~оr позива да се Конrрес 1958 rод. о.цр:вщ 
снио У ~ и дао nотребне инструКI.џiЈе Генералном 
У Моска 

8 
са nотпретсеДЈЈИКОМ Амбартсумијаном 

с:=р~о~hност обављаља свих потреб~их, аран
жмана. Претседник је прочитао пи~мо КОЈе Је. yny. 
тио ПомоhниК државиоr се~етара и затражио ца 
И ни комитет узме у СВОЈ дневни ред nозив за 

~=~ у САД 1981 rод. Он је истакао. да he nозив 
и формално бити ynyheн само У случаЈу ако влада 
СА л изиђе у сусрет основЈiом захте.ву да he сви 
trоЈ;;етентии астрономи чланови УниЈе имати nри~ 
ступа. Позив су подржали Национални комитет за 
астрономију САД, Национални савет за \1Стражи
вања и Америчко астрономс!СО дPyurrвo. Извршнн 
комитет је "једнодушно одлучt:tо да тим поводом 
изрази своју захвал!ЮСТ и СВОЈУ заюrrересованост 
за позив од стране САД за одржаваље конгреса 

1961 rод." . 
две нове земље примљене су у УниЈу, наиме 

Венецуела и Израел. У више АР:(rих земаља ства· 
рају се одrоварајуhе организацИЈе ради учешhа у 
Унији 1955 rод. 

(PuЬI. Astr. soc. Рас. - окт. 1954) Љ.М. 

• 
Нови вазиви детаља Марсове површине. - На 

састанку Комисије за физичка nосматраља планета 
и сателита изабран је одбор који ће на конгрес! 
Међународне астрономске уније у Даблину, 195~ 
rодине, предпожити нове називе детаља . Марсове 
nовршине. Усвојено је да се за в~лике обЈекте за· 
држе Скиапарелијеви (Schia.parelli) називи, а мањи 
да се означавају словима и координатама обЈекта 
по схеми која he се израдити. 

Britansko interplanetarno drustvo (BIS), posle 
Ameri~kog raketnog drustva, sa svoji.m. 2521 Nanoma~ 
na osnovu svog dugogodisnjeg rad~, na]ugledшJa cl 
nica Me<1unarodne astronauШ:ke federacij e (IAF), pro· 
slavilo је sveeano, krajem prosle godine, 21 go&nu 
svoje delatnosti. Na ovaj jubllej pozvat. ј е, izmedu 
ostalih, i nas pretstavnik, ald on, iz finansiskih razloga: 
nije mogao da se odazove pozivu. Umesto toga, Astro 
nauti~ko drustvo VSJ poslalo је pozdravno pismo 
glasi u izvodu : 

»Vase drustvo moze se zaista ponositi svojim 
stignucima u prOteklom periodu i s optimJizmom 
dat;i u buducnost, s brojnim clanstvom, 
puЬlikacijom, dobro poseeenim predavanj 
kvalitetom naucnog rada i ViSOkOm f"I~U'""'J "' "' . 
Ьi Vas rad d saradnja u Medunarodnoj 
federaciji pomagao u rasprostiranju ideja · i . 
astronautike ika istinskom osvajanju vasione naso~ 
naukom«. 

. . h ~r 
OvaJ. teks~ uz pozdrave ostalih nacюna\nl . О' 

Stava, obJavljen је u prvom ovogodisnjem bгoJtl 1en 
m1ranog ~asopisa BIS »Zumalu BIS• . 

v. м. 

~.JUm!Jtш• 

Rirnlj.ani su prvi dan u mesecu ~azivali KALEN-
Rel! poti~e od glag?.l~ са/.ат~ (unenovati, prozi

D~U То је Ыо dan u kOJ1 Је Ponti.fex Maxunш javno 
~~ja~ljivao nov mesec u Comitia Calata (Narodna 
SkupJtlna). . 

Dani 15-III, 15-V, 15-VII 1 15-Х kao i 13-1, 13-II, 

13
_IV 13-VI, 13-VIII, 13-IX, 13-XI, i 13-XII zvali 

se' IDUS tj. dan punog Meseca. Naziv poti~e od 
~ola idueтe (razdeliti). Џeveti dan pre !des ~mno
tina od idus) tJ: 7-III, 7-V •. 7-VII, 7-Х 1 pet1 dan 

ostalim mesec1ma naz1vaщ su NONAE (deveti). . 
11 Rimski datumi su se uvek ra~unali obrnuto, to 

· ее reci u nazad od kalenda, nопа Иi idesa., Ьilo u 
Jstom bilo u prethodnom mesecu. Obadva datuma. su 

11
vek uklju~ivana u ra~unaщe vremena. 

Da Ы smo datum ko.ii su Rimljani zaЬeleiili, bilo 
na spomenicima Ьilo na papirusima iz toga vremena, 
odredili ро nasem savremenom kalendaru, treba ova
ko postupiti. Ako је datum Ьiо kalenda treba dodati 
2 ьro.iu dana u prethodnom mesecu, а ako је datum 
Ыо nопа Ш idus treba dodati 1 broju dana u koji 
pada nопа ili idus. Za ovim od bro.ia, ovako dobl
venog, tгеЬа oduzeti zadati datum. Dakle, 

1 

VIII Ка!. Februar. (31+2-8) 25 Januar 
IV Non. Mar. ( 7+1--4) = 4 Mart 
IV Idus Sept. (13+1--4) = 10 Septembar 

U prestupnoj godmi dan koji је sledovao VI Ка!. 
Mars (Febr 24) zvao se Ъis sextum Ка!. Матs. 

А. D. V Ка!. · Apтilis znaci ante diem quintum 
J<a!aendae Aprilis tj. 5. dan pre kalende aprila. 

Dani su nosili i oz.nake. Znaci N i Р oznacavali 
su prazriiene dane. Slovo F (fastU:s) znacilo је da se 
legalni poslovi smeju oЬavljati toga dana. Slova N 
F (nefastus) oznacavali su obratno. Dani sa oznakom 
С bili su dani Jcada se sastajala skupstiha. Dani oz
na~eni sa Е N Ьili su nefastus ujutru i uvece ali 
fastus u podne. · 

Godina se oblano iz'razavala imenima konzula u 
apsolutnom ablativи. Istoricari su, medutim, uzimali 
broj godina proteklih od osnivэ.nja Rima (А. U. С. 
- anno urbls conditae). 

R. D. 

Атмосферски nритисак на Марсовој nовршини 
процељиван је на разне начине. В. В. Шаринов 
уnоређењем сјаја Марсова спектра и спектра·светло
сти одбијене са nовршине песка и иловаче проценио 
Је да атмосферски nритисак lffi Марсу износи 120 
милибара. Н. Барашев , Н. Ситинскаја и Фесенков 
из уnоређеља nромене сјаја средишта планетина 
котура у црвеној и nлавој светлости према сј ају 

· nланетина руба нашли су притисак од 110 милибара. 
С. 'Хес· (Нess) из висине ·облака над површином за
кључује да је притисак атмосфере свега 80 мили
бара. Де Вокулер (Vaucouleurs) из промена кон
траста тамних пега при њиховом приближаваљу 
рубу nланетина котура закључује да је nритисак 
90 милиметара. А. Долфис из промена поларизације 

(d [1.] . --4712 januar 1 podne svetskog vгemena 

1
0:kle Ja~ua1· 1.5) usvojen је kao pocetak hгono-

3 ke per1ode od 7980 julij-anskih . godi~a (od ро 
8
65·25 .dana), kOJU ; е uveo francusk1 uceщak Ј о s 1 f 
~ g е r (1540-1609) Ji 1nazvao ј е jubljanskom ре
ге (ро imenu svoga оса, а , mozda, i ро imenu 

furmatora гimskog ka.\endaгa, Jиlija Сеzага ) . 
р .Broj usvojen za trajanje ove periode jednak је 
Р I'Oizvodu trijи cinitelja 28 х 19 х 15, od kojih svaki 
b~etstavJja ро jednu od perioda koje su uvedene 
р е kao osnovn1i elementi za kalendarske гacune. 
Odrv; se ~.ove k r и g S u n с а i pгetstavlja peгiod·u, 
u . 8li .Julijanskih godina, posle koje se sedmicni dani 

JU Janskom kмenda,ru ponavljaju, istim redom, u 

---------------~--.. 
светЈЮС'I'И од средишта до руба кQII'YPa на.nази при
тисак од 80 милибара. Изrледа да је оео најверо
ватнија вредност атмоаферсхоr npИ'I'ИICXB ва Мар
совој nовршини. 

(Тrans. IAU, 8, 1954). П. М. ~. 

Prva fua шpostavijanja veita&og Zemljinog sa
telita је vee porela, izjavio је poznati astrofizi~ar 
svajl:,jlrskog porekla, prof. Dr. Fric CViki (Z'wicky) sa 
Univ~rziteta u Pasadeni, Кalifornija, 11 јuпа 1954, na 
predavanju odrzanom na Tehnii!koj velikoj ik.oll u 
Cirihu. . ' 

. Da Ы se izЬegli poremeeaji prouzrokovani Ze
mljinom atmosferom prilikom a!'tronomskih posma
tranja, treba ih vrsiti sa vestac:!kog Zemljinog satellta. 
Da Ы se postigao ovaj cilj, tгеЬа da se, ро Cvikiju, 
prode kroz sledeee cetiri faze: Prvo, da se postavi 
mali vestac:!ki »Mesec• od stotinak grama, kako Ьi se 
mogli ispitatl uslovi u najvisim slojevima atmosfere, 
zatim treba izgraditi jedan znatno veei ve§tacki sate-

. lit, potom Ы trebalo poslati instrumente na njega i, 
najzad, Ьi se i covek iskrcao na ovakvorn malom ".мe
secu•. Prof. Cviki је, prema sopstvenoj , izjavi, vee 

-otpo~eo prvu fazu ovog programa. Mali ve§tacki •Me
seci• mogu da se greju i ucine svetleeim, putem unu
trasnjih hemiskih reakcija. Uprkos malim dimenzi
jama, takav mali satelit Ыо Ы vidljiv i na rastojanju 
od 100.000 km, pomocu teleskopa. Vee decembra 1946, 
pod njegovim nadzorom, ispaljena је u SAD jedna 

· raketa tipa •V-2« sa koje је trebalo izbaciti jednog 
takvog vrlo malog satelita. Nazalost, ovo nije uspelo. 
Docniji manji pokusaji sa vestackim meteorima po
kazali su da је ova metoda prof. Cvikija potpuno 
ispravna i da se ovakav meteor usijavao. Novi, veei 
pokusaj koji treba da rezultuje u postavljanju prvog 
malog vesta~kog •Meseca« obavice se, navodno ove 
jeseni. ' 

(Tehnicki prilog • Neue Zuтicheт · Zeitung" od 
t6 juna 1954) .. 

Количина воде на Марсу, - Све новија мереља 
указују да је количина воде на Марсу врло мала. 
Дебљина воденог талога расnоређена no целој nо
вршини процељује се од 0.1 ..ч.м (Kuiper) до 0.6 .Аt.М 
(Hess) . Дебљина снежног nокривача на nоларним 
капама рачуна се да је 10 .At.At (Vaucouleurs). При
родно, да је највећа количина воде кондензована 
у чврстом стању око полова, северног или јужног 

зависно од годишљег доба. У дрба npoлeha на се
верној nолулопти настуnа исhараваље снежног nо
кривача око северног nола и nостеnени nрелаз 

водених талога и кондензација воде око јужног 
пола. Kyjnep цени да при овом прелазу у атмосфери 
остаје свега једна десетина укупне количине воде 
на Марсу. Према љему сва вода из Марсове атмо
сфере нс би на површини дала покривач дебљи од 
0.01 .М.Аt . Упоређеља ради наnомиљемо да би дебљина 
Земљиног воденог омотача била 140 .м уз nретnо
ставку да Је средња дУбина мора и океана једнака 
'h километра . 

(Trans. IAU, 8, 1954). П. М. Ћ. 

iste d~·tume и mesecu. D1·uga se zove k r u g м е s е
с а il1 z 1 а t n 1 Ь r о ј li preisltavlja periodu od 19 
julija~k.ih godina, posle koje se rruadi m~ po
~avlJ~lu и .tSte datume u god~ni . Treea, od 15 juilii
]ansk1h godma •. zove se r li т s k i Ь r о ј , no ona ne 
pretstavl]a peг1odu niikakve pгirodne pojave. 

Jиlijanska pe1·ioda odgova·ra vremenom razmakи 
posle kojega se isti 1·edni bт·ojevi ovih triju perioda 
ponavl]a]u 1stun redom. А kako njihova trajanja ne
maJu Za]edlll~kog C~itelj .a, to U toku jedne ju\ђan
ske peгt.ode ne moze b1tl dve godine koje Ы imale 
iste redne brojeve svih triju perioda, to jest i kruga 
Sunca i Zlatnog broja i rirnskog broja. 
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је u ..... 1tD ~ ~ve,ju dale-: 
...... ~ pojava, itD pri rafunlma • Jra]en

~~lma nJ,Ie uvek jedno8tavno. 

oiDO а• od rnog1a ыu nepokretna u toku 
aUe. ~ "::; da, ualed deJst\:'& Mesei!eve 1 ;~11------т-----ј---'---+----1 

J)en88 slle na Zem1Ju, n)ena osa 

_. ~ periOde za neki ()dredeat 
81oS 1 maJ 11163 doЬiv8 и ovak"O. КakD је 

dalum. nc:tmo • julJ'·-· .. oJ pert-
I8CIDI Ьr'ОЈ prve IJOdlne D8ie ere u --proteldD 
odJ t'718, znКI d8 је clo knda 11152 • ~ 8885 :&-

f711 + IIIU = 8886 Ј~~· doЬJ.ven ЬrоЈ 
118.11 Ш 2,43UII~ :~ сеоо Ьrој poveeava se 
«188 melovtt • 8е 2,43t.3112 dana. Ako 8е 
• J~-tiO .:-:.~1 dan u 1952 ро I"!JO": 
urme u k.aleiКIIIn1 пutupJD 13 d8DВ ranlje, zna~ 

~ kraJa 31 decembra 11152 111, kllk
111

S: asp::~ 
rаеuм.Јц. do k r а ј а 0-01 januara 

4141112 - 11 = 2,43t.3711 dana. А clo Р о t\ е t k а ::0.. januara 11163 proteklo је 3,t:И.3'78 dana. Od po
i!ltlra Cl-ol januara do 1 maja 11153 lma 120 dana. 
Pnma tiDine 1-om maju 11153 odgovara u julljllnskDj 
periodi d8D 2,43t.tllll. 

JuЦjul8ka perioda korlsti и u hroriOloAklm, а 
l.to u 88l:r'QnOm8klm rat\unima, prl odredlva

мroi! ., pralaza perioclimlh kometa ~ ~laneta 
~= perthele, W datuma najja~ s)aJ•. P:o-
11*11Jjvlh zvada. Zllto и u aatronomsk1П1 g_odiЩja
c:lma (v. Qodlejak najeg nеЬа) redovno da)U 1 ta
Ьlk:e proteldlh dana julijllnske peraode do IМiko« 
Cl-ol u m- &VIIke godine. 

[2.) (--11118)- Za yJadavine cant Hoang-tl-e, 
мtnmom Ј u -1 i u jednom zaplэu pommje nepo
luetnott polame svezde (Sevemjat\e), to jest _ .zve~e 
aaJЬll!e ооој ta~kl u kojoj Zemljlna 088 prOOIJ& ~
vldni neЬe8ki svod. U to vreme ulogu Severщat\e 

l!eVe prtv1ai!ne u prostoru: opisuje konusnu 
. prekidno pra~idnOJ .n.eЬeskOJ sferi mali krug, 

IIDU. Ш~ о1ао 23°.5, u .rneru prividnog = ~а neЬI!IIIke llfere, za vтeme od 

"~Qd.!DR· . 

(8 ] (-1195). Sa ovюm godinom IJOCi.n.ie 
· (1711 17116) franouзkl astron.orn i 

Pln_gr~u -;.пatranih pojava kom~ u 
demJk. . ·--- delu .кornetografi)a Ui 
poznatom 1 cen.J .... -.. d kn .. i • 
riJ ј Teorija kometa• (u ve Jlle, . n 4 , 1 
zn:~j ovog dela bio је mizl~ ~ u:;:o Veei 

njemu Pingr~ UOJU, ..,.....~ а 
~~f 0 prirodd i kirctanju . ~eta I m~·a za 
~аwцје njihovih putan)a~ 1 svo)e !~Је о 
telima kao napr.: da putaa'l)e kom_eta msu 
~ j~ko izdШene elipse; dJa se n)ihove putanje, 

~!izlni perihela gde lh jedino moiemo po.smatrati, 
razllkuju od ])&ЛIЬоЈа i blperЬola. 

Najznat\ajnijl је deo u tom delu - kata1og 
posmatranih kometa od najdavnijlh vremena do 
zakljuмo. као prva u tom kata·logu navedena је 
java komete posmatnne, sa t~~Иогiје Kine, 
kinesklrn zapiSima - 2295 godine. 

zanimljivo се Ьiti da primetimo da Ьi ova 
java mogla odgovarati pojavi ~ate HaJejeve 
mete, koja. svoju putaщu oko Sunca obllaz1 za 
godina а koja је posledndi put poomatrana 1910 
dine. 'ка!еmо samo m о g 1 а Ь i odgovarati, 
navedena - 2295 godina nije savim 
н i n d ne iskljul:uje mogucnost da је godina 
ove komete - 2284. (Wolf). 

И3Јiа3 • заааз Сунца 

Да т у м 
Крагујева~- 1-----с

излаз 1 залаз ј 
- ---;--

1 
__ С_у,_б_о.,т_н_uа __ 

1 
__ Н_ов_и.-С_ад Београд 

ншз 1 эащ излаз 1 эал:- -=1=: 
1--------------------т---~--~----+-

1955 
h т h т h т h т h т h т h т 

А n.p н 1 

м а Ј 

Ј у н 

Ј у" 

1 
11 
21 

1 
Ј! 
21 

1 
11 
21 

5 23 
504 
4 46 

4 30 
4 15 
404 

3М 
850 
350 

з 53 

18 06 
18 22 
18 35 

18 48 
19 01 
19 13 

19 24 
19 З2 
19 36 

19 36 

5 28 
s 04 
4 47 

4 31 
• ll 
406 
3 57 
3 53 
3 53 

856 

18 07 
18 20 
18 33 
18 45 
18 57 
19 10 

19 20 
19 28 
19 32 

19 32 

5 21 
5 02 
4 45 
429 
4 15 
4 04 

з 56 
з 52 
3 52 

з 55 

18 04 
18 16 
18 29 

18 41 
18 53 
19 05 

19 15 
19 23 
19 27 

19 27 

5 20 
5 01 
4 45 

4 30 
4 16 
4 05 

з 57 
з 5З 
3 5З 

з 56 

18 02 
\8 14 
\8 27 

18 38 
18 50 
19 01 

19 11 
19 \8 
\9 22 

19 22 

5 17 
4 58 
4 42 

4 27 
4 14 
4 04 

з 56 
з 52 
3 52 

3 55 

d h т d h т d h т 

7 7 35 6 2З 14 5 15 08 
15 12 оо 15 2 42 13 13 37 
22 14 06 21 21 58 20 5 12 
29 5 23 28 15 01 27 2 44 

1 априла може се посматрати заклањање звезде 
g влизанаца (5.0 прив. вел.) иза Месеца . Положај ни 

)'1'&0 појаве ка Месецу је 56' а времена су ова: Су
~.0~ 12.m0, Нови Сад Qh 12.m7, Беоrрад Qh 13.m4 
В:раrујеаац Oh 14.ml и Ниш оь 15.m3, 

Планете 

l(еркур - У априлу због близине Су!Ща (горња 
в:онјункција 23. IV. није видљив. Око 21 маја 
када је у највеhој источној елонrацији, може се 
видети одмах по залазу Сунца на западном хо
ризонту. Привидне је величине + 0.6 а у дУ::>
бин:у се види у фази . ,прве четврти". Привидни 
пречник му је 8". Убрзо се опет губи у при
видној близини Сунца. У доњој конјункцији је 
16 јуна. 

Векера - Налази се западно од Сунца. Можемо 
је видети изјутра пре излаза Су!Ща на истоку. 
Излази све касније и крајем овог тромесечја 
гу6и се у јутарњем сумраку. Привидне величине 
је -3.4 и пречника од 15" почетком априла, до 
10у' крајем јуна. 

Марс - Пролази Iq>OЗ сазвежђа Вика и Близанаца. 
Видљив је почетком овог тромесечја рано увече 
на западном небу. Убрзо нестаје у сумраку и 
наставља своје кретање у привидној близини 
СУ!Ща. Привидне је величине 1.7 а како је и 
прилично далеко од Земље (320 милиона кило
метара), привидни пречник му је 4·". 

Jl/ll11rep - После јануарске опозИ1Џо!је, Сунце му се 
све више приближава и Јупитер залази све ра
НИје. Крајем тромесечја видљив је на западном 
хоризонту само кратко време после запаза 

Сунца, Лако . га је уочити као иајсјајније небе
ско тело међу звездама Близанаца, а потом Рака. 
Привидне величине је од -1.8 до -1.4. И у 
мањем дУРбину лепо се може видети диск Ју-

. питера (37" а затим 30" прив . пречника) окружен 
својим пратиоцима. 10 маја у 22 часа на расто
јаљу од приближно два пречника планете се
верно, налазиће се Уран. 

Сатi/Ри - У сазвежђу је Ваге. 9 маја је у опози
ЦИји са Су!Щем. Тада је видљив преко целе ноhи 
а како је и довољно светао ( + 0.3 пр ив. вел.), 
кеће нам бити тешко да га препознамо. Сре
дин'ом априла ове године Сатурнов прстен је 
наrну-r за 22' према правцу Земља - Сатурн. 
Ова околност омогуhава нам да боље видимо 
nојединости на њему (rрађа прстена, Касинијеве 
nразнине) . Млађи аматер he ту имати прилике 
Аа ОПроба свој инструмент а можда и да запази 
детаље које раније није видео. Привидни пре
ЧНИlt Сатурна у овом раздобљу је 16". 

Ураи - Налази се између сазвежђа Близанаца и 
Раха. 10 маја у 22 часа Уран he се врло лако 
llаћи јер долази у веома блиску конјункцију 
с Јупи-гером (1 ' северно) . Привидни пречниt< 
Ураиа је 3'".6. 

h "' • 
Април 10 • 23 Сатурв 7 ~"nаџфф 

Месецок 

с: 

5 46N 

Мај 

Јун 

18 - - } Јiириди 
111--

23 5 - Меркур у rорњоЈ аонјувк-
0 циЗи са Суицем 

25 2 51 Марс у к:оијункцији с Ме-
сецок О 

28 3 01 Јупиrер 7 ЈtОИјующији · С 
Месецом · 2 

11 7 - Сатурн у оnозицији са 
Суицем 

10 22 - Јупитер 
'Ураиом 

21 23 - Мерк:ур 
rац~и 

у к:онјунк:цији с 
о 

у иајвећој елои-
22 

23 19 07 Марс у конјунк:цији с Ме
сецом 

25 18 06 Јупитер у к:онјунк:цији с 
Месецом З 

4 1 - Меркур у застоју 
16 7 - Меркур у доњој кокјуик-

цији са Сунцем З 
20 - - Потпун,о помрачење СУЈЩВ 

(код нас невидљиво) 
22 5 32 Сунце улази у зкак: Рака. 

Почетак лета. 
28 1 - Меркур у застају 

Поnо•аЈ JyпmpoвiiJI: eaтeniiТa 

285 

4) s 
45N 

01 s 
2SE 

IIN 

16N 

31 s 

/ датум 1 
Април 

у 22h 45m 
М а Ј 

у 22h ISm 
Ј у н 

у 21h 45m 

Ј 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

JQ 

1 запад исток 

1 3 § 412 
324 

4312 
4 ' ; 132 

412.0 3 

42 8 13 

1
3* 41 2 

43 § 12 
324Ј 

11* 32 

IJ 1 

12 2* 1 34 

~
1324 

\3 1 

14 1 15 

2 134 
Ј 324 
3 12~ 

1 16 
17 
Ј8 
19 
20 

!4. ш g ~ 
1 4Ј2 3 

42 \3 

21 
22 
23 
24 
25 

2n 
27 
28 
29 
30 
31 

:1 ~ f~ 4321 
432 1 

4 2 

41 § 23 
2 143 
1 34 
3 0 \24 

312 0 4 

заnад исток 

З2 ~ Ј4 13 . 24 
1* 234 

2 Ј43 
14 23 

43 g 12 4312 
432 Ј 
481 2 
4Ј 23 

42t~ g 3 

43 12 
2* З\ 4 

32 Ј4 

81 ~ 24 1324 
21 34 
21 34 

0 3124 

3~~g~4 
431 

4 312 
421 3 

Ј * 4:~ в ~2 
342 8 Ј 

31 8 
Ј24 

заnад исток 

12§34 
2 134 

324 
31024 
32 0 14 

312 ~ 4 412 
412 3 

42 Ј3 
4Ј 23 

1* 43 ~ 2 432 1 
4312 

43 12 
2* 41 з 

2 ~ 4Ј3 1 234 
3 124 

32 4 
321 4 

~~~~: 2 143 
1 43 

1 3*4~~; § 12 

43 Ј2 

1 4Ј 8 23 
42 13 

Број са звездицом = сателит је испред Јупитера 
Број није уписан = сателит је иза Јупитера 
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Radio teleskop 

Jedan od najtacnijih radio IE'Ie
sk а па svetu nedavno је smesten па 
с opu zgrade Pomorske laboratorije za 
.rov V •. t Ј d 
1 zivanja u as1ng onu. е nom upra-

s ra k Ј d' ·Ј · 1 t' 1' n ~rema ne с zvez 1 1 1 р ane 1, оп 
t Је ulomatski dalje prati sve dok ova 

! о 'О' :tl .. .. .. 
t:t ~ u 

~-~-ј 
ф !. .. о :;;. "" 

.. 
с: • .. 

с: q ~ u 

1 

q CD u 
h т 

h h т т 

18 22 41 1 по 11 СЕ 14 20 28 
по , 19 22 06 1 сп апрн .t 

18 20 20 1 
20 22 45 111 nn 18 21 . 08 ш ПЕ 
23 1 22 47 11 

1 
СЕ 2 22 01 1 по 25 22 17 1 по 

27 22 28 1 cr: з 21 28 1 сп 26 21 43 1 сп 
4 20 04 1 СЕ 27 20 47 IV СЕ 

ј у н 5 21 оо 11 сп 
7 21 57 \11 пп .. а ј 

7 1 21 35 1 
111 по 10 21 07 1 nn 

1 21 24 1 nn 8 21 24 11 сп ПЕ 3 10 22 12 IV 
22 14 1 СЕ 11 

1 20 
19 1 nn 11 20 45 111 СЕ 4 

сп 1 СЕ 7 20 59 11 12 20 47 1 1 СЕ 11 21 59 
55 11 nn 25 20 32 111 nn 12 20 50 11 nn 14 20 

. . СП - свршетак пролаза; ПЕ = почетак помрачења ПО = Почетак окултациЈе ; ПП = почетак пролаза , -
(еклипое); СЕ = свршетак помрачења (еклипсе) 

Ефемериде неких 

Звезда Ј Фаза / Дату w Час 

о Llbrae 1 т април б i 3.2 
13 2.7 
20 2.4 
27 2.0 

мај 4 0.5 
11 о.о 
18 0.8 
25 0.3 
31 23.8 

/ јун 7 
14 

1 
21 

Фаза : m минимум ; М = максимум. 

CLANOVIMA ASTRONOMSKOG DRU~ТV А 
•RUDER во~коvrс. 

23.3 
23.1 
22.6 

Prlllkoт pregleda naSЉ knjiga ustanovili sто da 
su mnogl t1anovi и zaostatkи sa Nanarinom. Ima ta- . 
kvih tlanova, koji nisи иp1atili t1an arinи ni za 1953 
&odlnu. 1 pored toga Upravni odbor re§io је da i ovim 
tlanovlma po§alje • Vasionи • za 1954 godinи, јег se 
nada da се oni naknadno pos1ati zaostalи tlanarinи . 

Upravni odЬor moli sve tlanove, koji sи и zao
statku sa tlanarinoт !z 1953 i 1954 godine, da istи Ио 
pre иplate па naSи racunskи knjizicи : •102-6564160 
Astronornsko drи§tvo •Rиder Bo§kovic•, Beograd• ш 
da nam po!alju po§t.anskom иpиtnicom na na§u adresи: 
Вeocrad, Volg!na 7. Isto tako rnolirno t1anove da, ako 
Је to тoguce, §to pre ро§а!ји i tlanarinи za 1955 
&odtnu. 

Clanovt jz Beograda mogи t'lanarinи predati · i 
redovntm sastancima, а t'1anovi podru!nice 

1
·z N na 

Sada S k м. . . ovog 
, rema е 1trov1ce 1 SomЬora svojim Ь!аgаз· ._ 

ciJna u podru!nict. " 1 

променљивих звезда 

Знеэда 1 Фаза 1 Датум 1 Час 
'1/ Aquilae м 1 мај 3 

10 
јун 7 

15 
'ђ Cephel м април 14 

30 
мај 16 

26 
јун 12 

28 
R Cancrl м април 4 
R Serpentls м мај 26 1 

OBAVESTENJE 

Astronoтsko drи stvo >> R и d е 1' В о s k о v · 
raspolaze izvesniт Ьrојет kompleta pt·ed гatnog 
sopisa •Sa t и r П« i drиgih .pиЬ!ikacija , koje 
sovani тogu doblti .ро niZe navedenim cenama: 

Koтpleti •S а t и r n а «, svako godiste, 
izиzev I, ро - - - - - - -

Pojedini brojevi casopisa >> S а t и r n«, ро 
•Z v е z d е i а t о т i«, od Eddingtona, ро 
•Uloga Francиske и t·azvojи тa tema tik e « 
ро din. - - - - - - - -
C1anovi Drustva imajи popиst od 1 5 '/о od 
Pored toga и pripreтi је izdavan je ko1 

lografija nebeskih tela. Slike се Ьiti foгmata 
karte (9х13 ст). Zasad se mogи doblti s!edece 
grafije: 

Izgled Meseca и poslednjoj cetv гti , 
Okolina kratera Kopeтnik, 
М оте . Кi§а, oiviceno Apeni nima, 
Detalj Jиznog dela Meseceve povгs ine. 

. Sltke su na fotografskoj ha rti j i, а cena 
dmara р о k 0 т ad и . · 

Sve narudiЫne slati na Astronomsko 
•R u 4 е r В о 8 k о v i се, Beograd, Volgina, br. 7· 

е а d h . ' ne nestane ispo ortzon .a, 
ј 

• ј 
' 

Tamna maglina 
"К О N J:S К А G L А V А" 

Ova maglina snimljena 
је r. ovim tel e skopom od 5 
m e ta ra u p re c n iku Opser
vatorije Palomar. Primecuje 
se ve lika razl ika izmedu ovog 
snim.k a i snimaka dobijenih 
manj im inslrumenlim a . Ma 
g/ina је udal jena od nas 
900 svetlosnih god ina , а na
la z i se u sazvezdu Oriona. 

1 Иг tlanak rl a str. 9) 
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r лNNEY. JJl 
\.. . t d 1а Societe Astronautique de l 'Union 

!ete Astronomique •R. Во~~о;~~ ~zu~-Mirkcva 4/I, Beograd, Yougoslavie. 
Bulletln de la ~ Yougcslavie. Adresse: VAS , 

АНИЋ Сnектрална анали:* У acтpouo.~tujtt 
Др РАДОВАН д ' . _ - - -

NOVIC Zene 11$!топот• - -
R. MITRI ' . технике .клазноz nozoнa 

ф ШТЕМЕР Из исторще ЈОЗЕ : otтebna studija тelativiteta -
Za!to је astronomtma Р Зе..кљиноz сателита без 11ОСаде 
Користи од вештачкоz . - -
Ing. MIL. JUGIN, О letu и svem>r -

Vesti iz Dru!tat•a - - - - -
N st' i bele!ke - - - - -ovo • . П Ћ Кубичела , Дeлtt.ltlt'Ч'Н.O nо.крачење 
А..катерска пос.матрања. · · _ _ _ 

Месе11а од lб јула 1954 - - - - - -
Аст.rоко..кске nојаве У јулу, авzусту lt сеnте.кбру 1955 - - -

Уре~ивачки одбор 

25 
29 

31 
34 
37 
40 
41 

42 

47 
48 

.Ј 
Aeronautique 

АЈВАЗ ПЕРО ЂУРКОВИЋ НЕНАД ЈАНКОВИЋ, и-н.ж. БРАНИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ, 11-. ВЛАДИМИР ' ' МИЛОРАД ПРОТИЋ 
икж. МИЛИВОЈ ЈУГИН, Д-р ЂОРЂЕ НИКОЛИЋ и 

Одzоворки уред?tик 

НЕНАД ЈАНКОВИЋ 

ВАСИОНА, часош1с Астрономског друштва "Руђер Бошковиh" и Астранаупнког друштвЈ 
ваџухоnловног савеза Југославије, излази четири nута rадишњ:. Годишња претnлат::t 
200.- ЈIИН&ра поједини број 60.- динара. - Чланови оба Друштва добијају часоnис бес

платно. Уредништво и администрација: Београд, Узун-Миркова 4/ I. - Тzл zфон 22-371. -
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НА ОБЕ СЛИКЕ: 
Л11о ""1/6м'lастм, десио црв~.. д 

~вк ео спектра 

АС И ОНА АСТРОИUМИЈУ И 

АСТРОН А. УТИ :КУ 

ГОДВВ:А III НЕОГРАД, АПРИЛ-ЈУН 19311 БРОЈ :1 ) 

СПЕКТРАЛНА АНАлИЗА У АСТРОНОМИЈИ 
Једина веза између нас и далеких небе

ских тела јесте танак сноп светлости који 
пада на објектив дурбина или телескопа. А 
како се звезде, услед огромне удаљености, и 

у кајвећим инструментима виде само у об
.лиху тачке то нам дурбин може дати податке 

0 IЮЛожају и јачини сјаја звезде или небе
ског тела. 

Међутим ако на место сочива употребимо 
nризму бићемо у стању да испитујемо и при
роду звездане светлости. Њутн је још по
казао да је сваки зрак беле светлости сло
жен, односно састављен од зракова светлости 

различитих боја. Призма раздваја ове боје 
једну од друге, врши дакле анализу свет

пости. Састав сложених зракова светлости 
зависи од хемиског састава и физичких 
услова светлосног извора . Према томе вр
шећи анализу светлости ми у исто време 
вршимо и хемиску анализу тела са којег 
нам та светлост долази, и одређујемо фи
зичка стања тела. 

Док биконвексно сочиво сабира свет
пост у једној тачки дотле је призма раздваја 
или шири у виду траке. Ако бисмо светлосни 

зрак упоредили са метарском пантљиком 

могли бисмо можда рећи да сочива за
вкјају пантљику а призма је одвија. 
Када би постојали људи у чијим би очима 
постојало сочиво, као оно у дурбину, и који 
~и уместо мрежице имали фотографску пла
чу, ~аква би бића видела свет исти онакав 
каквог га ми видимо. Међутим кад би место 
сочива имали призме у очима љихова слика 
света би била сасвим другачија од ове наше. 

Савремена физика сматра светлост као 
електромагнетске таласе, сличне радиотала
~им.а само далеко краће од ових, при чему 
Је дужина таласа различита за разне боје. 

<3- СПЕКТРИ ЗВЕЗдА И МАГЛИНА 

На СЛ\Щи лево су сnектри звезда zлав-н.их cneк
I'JILtl&t&:r класа. Оне се деле -н.а · nоткласе које се 
~еају бpojeвu.AUt: ВО, В1, В2 ... В9, АО, А1, 

"• Линије 4026 и 4472 приnадају хелиу.ку, 4649 
tn&cleoкu!Cif, 4227 калциу.ку, а nаптљике 4585, 4762 и 
... 1'11Та-н.ово.- оксиду. 

На елици десно су сnектри неких ..каzли-н.а са 
~\UI линијиа. 

Извор светлосних таласа су мОЈЈекули Jl 
атоми, који трепере у телима која светле. 
Како се светлост независно од та.пасне ду
жине простире кроз празан простор увек 

истом брзином од око 300.000 1C.AI. у 1 секунди, 
значи да ~и таласи неће тако често тре
перити у једној секунди као што ће то бити 
случај са кратким таласима, исто онако као 

што ће човек са дугачким ногама моћи учи
нити мањи број корачаја од човека са крат
ким ногама да би у исто време прешао исто 
отстојање. Дужина таласа црвене светлости 
износи 0,0007 милиметара, а љубич.асте свет
лости преко 0,0004 .АС.А~.. Дакле, таласи црвене 

светлости су дужи од таласа љубичасте 
светлости. 

Трака у коју призма рашири сложену 
светлост зове се сnектар; апарат којим се 
овај добија зове се сnектроскоn односно ако 
се снима сnектроzраф. Студираље целе по
јаве се зове сnектра.п:иа aШl.ll.uзa. 

У спектру су почев од једног па до дру
гог његовог краја поређане редом боје: цр
вена, наранџаста, жута, зелена, плава, 

љубичаста. То је само онај део спектра који 
наше око може опазити. Ова област је 
изванредно уска, захвата од 400 до 775 би
лиона трептаја у секунди. Међутим и изван 
црвеног . као и преко љубичастог краја спек
тра nостоје у природи још читав низ разних 
таласа на пр. инфрацрвени (врло дуги) или 
ултраљубичасти (врло кратки) као и још 
врло многих. Дужина таласа се изражава у 
тзв. Анrстремовим јединицама 

1 А = 10 0~0 000 т т = ]Q - 7 mm 

Сnектара имамо разних видова. Искуство 
показује да изглед спектра у главном за
виси од физичких особина или стања свет
лосног извора . 

Спектар може бити неnрекидан (конти
нуалан) са светлошћу равномерно раширеном 
преко целе траке. Други вид спектра је ли
ниски сnектар код кога је светлост концен

трисана поглавито на сасвим узане области 

сnектра у виду сјајних линија - то је тзв. 
е..чиси<mи сnектар. Најзад трећи вид је тзв . 
ancopnцu<mu сnектар код кога је светлост 

равномерно раширена преко целе траке изу

зев на сасвим уским местима у којима је ин-
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...,..n~u~ rac АОбкја се CJJDDI ме-
~ .-е еу ~ ~;.:ИС.:..Ие сјајне 
C'fllll8 ва коме се CJ1d'I'PY 01110'" 
.DIIIIje Ј18.Ј18311М 1 емиеиОВОЈI . • 
.араЈућеr raca. ектралнu mPDIJa 

Тума•ење II(IC'I'8JIQ еп ђе и ро је 
8'1'КР1В нам је '1'8јву атомске rpa ~ 
JIIIII'IIDIIt 8 '1'0118 ман.и од једноr д ј увутра-
81'1'01' ... 101ЈD111етр8, у .eroeo. . ер 
1111110С'1'И Ј• •РЈЈО мноrо пуС'I'М ns;::;ђ~ 
::.Ј;~~ эс:1е~ро и .ији је 
eanu нома с.~~оаен а paэmrorr код разних 
...... ,... Јеэrро има позитиван е.пектрНЧ:И 

11 OC'I'&IIOII nрос:транству атома кре У 
~ •• сићушве честице са неrа~ 
:eJn'I)И'UODI 'Ј'О88р011. Број е.пек~иа ХОЈИ 
s:pyae OICO јеэrра рuав је броју КОЈИ oдro
upajylul е.~~емеиат Ј8')СЈС У Мевдељеаом смете-, 
rq Атом аоДОIIИХа има свеrа један електрон, 
~ sе.пиума Иlla два, а иajaelul број - 92 -
е.~~епроиа има мe'I'&JI ураи, последљи у редУ 

1 nрхродиок систему елемената. Целокупан веrативаи товар свих електрона раван је 
II:JJIDC)' nоsитивкоr товара јеэrра, тахо ра је 
DQД o6Jrooal усло8И118 8'1'011, као целика, 
мектрично неутралан т.ј. нема електрн.иоr 
'I'Овара. Атракција која nостоји и3111еђу nоэи
'I'И8Ноr језrра и иеrативиих електроиа задр
аава ове последње у окопиии j~rpa. 

Раније се сматрало да атом n~тавља 
с:увчев плаиетарии систем у микизатури -
е.пектроик би, дак.пе, бкпи планете које кру
ае око језrра као око Сунца. Међутим данас 
се зиа да у атому, у томе свету бескоиачио 
матrх елехтркчиих товара, uадају природни 
захони миоrо слшкенији од rравитациоиоr 
эакока који управља к:ретањИIIа у нашем 
nпакетарном систему. Захоие који uaдajv у 
уиутрашњости атома исnитује Х84Н.'М14 (иmr 
'1'8Ј1асиа).ижuн.аха. Са неким nравклима ове, 

' која су ка кзrпед веока необична, морамо се 
6ер у иајоnштијем обnику уnознати, јер без 
тоrа не бисмо моrли разумети тумачеље 
сuектра. 

Да IDIДJO(O како се објllпњава постаиак 
аодониковоr спектра, најједкоставикјеr од 
UJIX, јер око водониковоr језrра кружи свеrа 
један једини електрон. Узмимо извесну xo
.JIJI'DUIY разређеноr 80Д0101Ка у какву стак
.аену цевчицу. Ова неhе светлмти јер се 
a'I'OIIИ налазе у нор118Ј1Ном обичном стаљу. 
Нама је међутим потребно да водоних светли. 
У ову сврху мораhемо њero8ИII атомима дати 
ll38ealy еиерrију тј . сnособност да обаве рад. 
C.UX &.е1'08 атом имао је и до сада већ 
JII88CIIJ uory енерrхје. ~ ће, »Ме, ~ 

~ йри.цоћи извесна к~ 
8IIJO! rијЕ и кретаље у уну~ 
JI08I ~ ее изменити. Стручно се ха.е 
8'f0118 

11 том апсорбовао извесну колИЧЈоrу 
,_ ~ 8 и ТИЈоfе прешао из норма.лноr у tl· 
енер• .. ~0 С'Ј'ање, одкосоо казаhемо да е@ 
=налази на вишем енергетичном стуnв.у. 

срећемо са првом особеноШhу иа. 
ОвАе се механике. Атом апсорбује еи-.. ........ томсхе . . -r •.r:- скре'l'ИИМ порцизама, козе се зову 

rизУ у ~ерrија, дакле, при ексцитацкји lle 
КваиN. атомима ~епрекидно не~о у скоко
раСТС !._ не као река када на~уза него као :;'t неке зrраде у зидању ч~]У висЮIИ по-

о стављајући цигљу зедну на друrу, 
·~ко је стаље nовишене енергије у во
Алх овом атому сада бесконачна ВеЛЈ!Хо, 
даник · сваког nојединог ступља има ко
еиерrи]аачио оnредељен износ. Ексцитирано 
иачаи, ~ б 
стаље је нестабилно, атом не може ити у 

1f3I'O те се за мање од 1 милионитоr 
.љему "ек'"''"е враћа оnет у своје нормално-
дела~ Ј·~ П . 
не ко - стаље. ри томе атом издаЈе 

ек~~у коју је апсорбовао излучујуhи је у 
свој амбијент у виду светлосних таласа. 

nретс:тавите себи два атома на разНИII 
вима ексцитације. Они he морати 

=ти светлосне кванте разне величине, 
квант ко3·и је излучио први атом два ре~о . . 

nута је већи од кванта КО]И Је излучио друrи 
атом. у чему ће се онда разликовати светлост 
ко· су емитовали ова два атома? Одговор 
је 1Јеочекиван. Светлосни таласи пр.вог атома 
имаће два пута већу фреквенЦИЈУ ТЈ. два 
пута више трептаја од таласа из другог ато
ма, односио имаће два пута мању .таласну 
дужину од оних другога атома. Ако ]е други 
е~овао црвену светлост први he дати љу· 
бичасту светЈЮСт. Први атом, дакле, даЈе 
љубичасту линију спектра а други црвену. 

Сада ће нам бити разумљив постанак ли· 
ину во-

ИИ]'скоr спектра. Ако извесну колич · заrре-доиих.а ексцитирамо - рецимо заким 
. 0 их атома ваљем - енергиза разних њег в 

nодиже се до различитих ступњева. Све=~ 
ступљеве можемо нумерисати почев од i 
кижеr. Оэначимо нормално стање броЈеМ н~ 
Атоми враћајући се у нормално стање . 
ступаљ 1, излучују врло много кванта ие~:~ 
спектралне линије које се налазе У н Исто 
љквом ултраљубичастом делу спектра. 

0 тако и атоми чија се енергија попела до 
. ормалн 

стуmьа 3 или вишег, враhа]у се У н интер-
стаље, само не директно него преко !Ы 
медијариих ступљева, н. пр. атоми са с?;!И. 
3 моrу се најпре спустити на ступаљ 0811 
тујуhи при томе тачно опредељен квант. деЈIУ 
ће дати сnектралну линију у црвеном }'iемо 
спектра. И тако даље. У спектр?скоnуинијз. 
моhи видети целу серију разнобозних л јед· 

Сваки атом емитује светлост само н~sеtьЗ 
нам тренутку, али већ следећег маr само 
ва место трилиона атома, који су дали трн· 
. pyrn 
Једну линију, ову ће излучити д се 1{')· 
пион атома и изrлед спектра неhе нам 
мекити. 

Jla JIC'nl вa"''llll, 118 да AJLII'UO С:.ИО.еикј~, 
аа;аmња• се • порекпа Clleктp8JIIDIX JDIJIИ]8 
.-.евата чији a'I'OIIИ ика~у 111Ш1е од j~r 
eiJ8К'I'PORA· А.11и omuтa заЈедничха скица Је 

мста: С8СЈ1СК npe.A434X CITOA4 КЗ СТ4Њ4 = еиер&ије у стање .аање eиeptuje ~·~ 
до ..-кск;е тCLI&CICa одре~еие дужкн.е т.,. дазе 
;гдиу одре~еиу лин.и;у. Студиран:-е сnектара 
noмOhY квантне ме~е nоказуЈе ~ хак-

88 све стаља енерrи~е мQry nосто~а~ за 

разне елементе, ~е се ови разлику~у Једни 
од друrих, и кози су прелази из Једноr у 

1IP1ffJ стаље могући (или како се струч!Ю 
вели ,,дозвољени"), а који су немоrући, од-
носио мало вероватни. . 

Одrовор на ова питаља нам открива тазну 

атомске rрађе. Решење се међутим није на
лазило само у лабораторијама, јер нека 
атомска стања моrу се nосматрати само ка 

38ездама а не могу се, за сада, произвести у 
мбораторијама. 

Ни rac ни пара не моrу ни емитовати ни 
аnсорбовати светлост ако нису ексцитирани, 

а то he рећи док им температура не доспе 
до једне извесне границе. У том nоrледу по
стоји за сваки е~еменат температурни. оп~

мум. За хелиум зе температура емисиЈа на]

виша. За њим долази водоник, па за овим 

метали по реду све ниже температуре. Не
прекидни спектар који се први појављује 
хад се температура повИ11Iава зове се лучки. 

сnектар, јер се појављује на температури 
електричног лука. Ако сада те11mературу по
висимо изнад оптималне, лучни спектар 

спаби и на место њега појављује се варки.чки. 
сnектар, потпуно различит од оног првог. 

Вариични се зове зато што се добија када 
ИЗ111еђу две металне елею-роде прене јако 
врела индукциона варница. 

Ове спектралне трансформације су израз 
дубоких трансформација атома који емитују 
светлост. Под извесним: условима атоми се 
дисоцирају губећи при томе један или више 
епектрона. Лишен, на овај начин, негативних 
електричних товара атом постаје позитивно 

иаелектрисан тј. ј<Жи.зовак. Поменути разли

'DIТИ спектри једнога елемента одговарају 
Р&Зним стањима јонизације елемената : лучни 
~пектар припада неутралном атому тј . не
]ОНИзованом, варничн спектар од1овара јо
ккзованим атомима. 

Исто као што хемиску дисоцијацију по
мажу повећање температуре и смањивање 
притиска, тако исто ови помажу и јонизацију 
атома. Према 'l'ОМе појављиваље варничних 
ЈIЈIНија увек је доказ изванредно повеhане 
температуре, а на једној датој температури 
варвичне линије ће бити интензивније уко
ЈIИКо је притисак слабији. Ове веома важне 
llanoмeнe односе се како на апсорпционе тако 
к ва емисионе линије. Ове су к.ључ за де
IIDiфроваље и тумачење звезданих спектара. 

Све што смо досада казали односи се на 
еЈЈектре слободних атОма. Међутим здружени 
8 '101or, молекули, емитују спректре са naкт
••1CCLI&a. У овим спектрима на место финих 

.81111Ија JllfДJOIO 8IOIIe ..... ll8lloe • ......,.. 
пантљике које захватају nрос:транм]У о6Ј1аст 
таласних дужина. Спектре са nант.љикама 
nоскатрамо C8IIO на релативно НЮ1D01 'S'ell
nepaтypaкa, јер мопекути, који дају п&НТЈЬII
ке, на ВИ1Ш01 текnературама се распадају "1 
а томе. 

ПРИМIНА СПЕНТРАЛНЕ АНАЛИЗЕ У АСП'ОНОМИЈК 

I Спехтар СрЦ4 је континуалаи спектар са 
безброј тамних линија, које се зову Фраув
хоферове линије. Када бисмо били у стан.у 
да директно nосматрамо фотоеферу, тј. по
вршину самоrа Сунца, на Сунчевом спектру 
не би било ових тамних линија, јер то С1 
аnсорпционе лииије rасова и пара које сачи
њавају Сунчеву атмосферу, кроз коју про
лазе сунчеви зра1Џf. Неке од ових тамних пи
нија nотнчу и од аnсорпције у нашој атмо
сфери, а оне су утолико јаче укопихо се 
Сунце спушта ближе ка хоризонту. 
II Сnектар п.яан.ета. Пошто планете не сјаје 
саме од себе него рефлектују Сунчеву свет
лост то је њихов спектар као и сnектар 
љихових сателита сличан Сунчевом сnектру. 
У спектру Венере постоји неколико интен
зивних апсорпционих nантљика, које се 
приписују карбонском racy, међутим нема 
линије ни кисеоника ни водене паре. 

У спектру Марса,• који сигурно има атмосфе
ру, потпуно сигурни nодатци нису коrли 

бити добивени спектралном анализом. 
У спектру светлости коју рефлектује Јупи
тер има много интензивних апсорпционих 

пантљика за које је утврђено да потичу од 

метака и амонијака. Ова два су вероватно у 
хемиској равнотежи уз присуство в_рло мно

го водоника. Можда амонијак који лако пре
лази у течно и чврсто стање иrра важну 

улогу у метеорОЈЈоrији Јупитера . 
Сатурнов спектар тако исто садржи апсорп
ционе пантљике метана и амонијака. 

У спектру У рана и Нептуна, . чије су темпе
ратуре сигурно испод - 170, налазимо скоро 
искључиво метанове пантљике док је амо

нијак у чврстом стању на овако ниској тем
ператури. 

Спектар нашега Месеца, који нема атмо
сфере, садржи само линије Сунчевог спек
тра. 

III Сnектри. Звезда. Звезде нам дају исти 
спектар као Сунце - на непрекидно] сјајној 
и разнобојној траци тамне попречне линије. 
То је доказ да је свака звезда Сунце тј. за
жарена самосветлећа лопта окружена гасном 
јако разређеном атмосфером . Студија ових 
спектара показала је да се све звезде састоје 

од истих оких елемената од којих се састоје 

Сунце и Земља, ма да се у спектрнма једних 
звезда више истичу једни елементи, а у 
спектрима других звезда опет други еле

менти, што дОЈЈази од различитих темпера

тура звезда . Број и место ових тамких линија 
у спектру омогуhавају тзв. сnектр(lЈtку КЈtа
си.фи.каци.ју звезда. Поједине класе звезда 
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............. npuiUIROI'o вuаэи ~ 
o6loara 1 'llfjeм се qeJI'IW ено~~ сuатан.у, 

а.аое W. То еу, ао сuрем прекомерво 
........ .".оофере ll3y.J8'J'IIO ј ..,-e-
p18811jt~~e. На~ -;пса:=,/ Јlире. 
:;~да се 8088 ПOCJit иекопЈn~о 
rcwaa аретмрају У м...,.рве мarmare, 
110rуће је да је '10 ajeдJDI'IU 1'81еЭI OIIIIS 
'lf,JЏIJIS ewrou. ~ 
Х па са В. Ммо8ројне ~ --~ .. 
npllllaдajy 8CW]IIJIItY к хелйуrf ао и вeJDIII 
мет&ЛЈ018. Темnература 12.0000 до 20.000'. 
НajJieПIDII npeтc:тu8JDt ове rpyne је Pиru и 
'1'1* 3веэде У nojacy {)ри01108011 •• 

.. а с а А. Већ вearro хладнк)е звеэде ~ 
....пературом од 8.0000 11Р 12.000'. Хелиу
мом .IIJCIDije се ЈIЗЈ')'биле, 38ДР88Ј18 се У r.пu-
11011 тснкје 80донкха и то широке и дифузне. 
Претстuнкцк О8ИХ белих DI!ЗAI r:y Сириус 
и Веrа које вам кзrпедају нешто мuичас:те 
у односу на Сунце. 
Кпаса F. Температура је IDICК& 7.000° до 
8.0000. Уз .авије 80дОНИU, в:оје су већ маље 
уnадљим, прм,цолазе две љу&счас:'l'е JIИIIИje 
апцкума, уз то и М1101'06ројне фкне ЈЈИВИје 
метапа. Претстаакх ових белЈ1х звезда је 
Прокио8. 
Х n а с а G. То је в:.паса аута звезда у в:оје 
сnада нuue Сунце. Темnеретура 1111 износи 
0.0000 до 8.000'. П'реоапађују JIJIНJCje меnша 
(маrнезкук, r.o.t)e). ГМ8101 претс:таввици су 
Сукце к Капела. 
К п а с а К. Кпаса вapuiЏaC'I'ICX звезда. По
ред IIНоrобројнхх Ј11еТ1U111ИХ .IIJIНИja noju
Ayjy се к векОЈDОСо апсорпцкоиих пантљижа. 
ICuo еу nантљкu арuтерксткчне за мо
.аум који ииr:у дксоцкрани у атоме, тек
перетура оаих эвезда је РfЯ&ТМDо псu -
aera ов:о 4.0000. ПP8'I'C'I'UIIкв: је АЈrдебарав. 
К • а с а :М.Эаеэде q ЈQ)8еИо-варавџасте. у 
8oiiX08101 спектркма еу 111101'06ројве апсорп
._. IWIТЈЬКХе 'l'lrl'aiiD80r оксид,а. 'I'anepa
'I'Jpa ие nрuазк э.оооо. r--.IIP"'WЬIDЩИ: 
ISetura • Alrrapec. 
к • а с а N. Эаезде ....-ro IQI88IIe tloJe. 880 ру
а.. Т..раТЈРI ее ар8е оао 2.0000. 

_ 11). :Метода с:пехтроскопских napuaкca 

1Ј0"1ИВ& ва поступату идентичности особина 
звезда у свим областима васионе, на основу 
Jd)jer се звезде маrу сма~ти ~о једна х~
моrена природна специЈа КОЈОМ впадаЈу 
о,дређени природни закони. 

Друrа је ствар Доnлеров ефе'IС4т, који 

11811 омоrуhава да измеримо брзину којом се 
звезда креће у правцу визирне пиније од
носно да установимо да пи нам се звезда 

приближава ипи се удаљује од нас. Принцип 
је узет из акустике. Ви сте сви приметипи 

1111 се тон звиждања покомотиве мења ; ко
лико ова брже ипи спорије вози и да пи нам 
ее приближава ипи удаљава. Ова појава по
тиче отуда што при приближавању извора 
звука р.о нас допире више звучних тапаса у 

јеДИНИЦИ времена, а при удаљавању мање, 

док се тон не мења ако се и посматрач и ло

комотива не крећу, јер у томе случају до 
нас допире увек исти број звучних тапаса. 

Пренето у оптику ово значи да ће из 
извора светпости, који емитује монохромат
ску светлост, наступити промена у боји ако 

се растојање између посматрача и извора 

светпости мења. Ако се то растојав.е ема
њује имаћемо већи број трепереља дакле по
мерање спектрапних пинија ка љубичаСТОIIе 
крају спектра, а ако се растојање ИЗIIel)y 
посматрача и извора светпостк повеhава 
имаћемо мањи број осцилација па према томе 
померање спектрапних пинија ка црвен~е 
крају спектра. Ова се помераља утврђУЈУ 
поређењем са нормапним спектром једноrа 
од елемената који се мора напазити у извору 
светлости који испитујемо. Како су ова по
мераља пинија изванредно мапа потребни су 
и изванредно фини, осетљиви и комПЈIИI[о
вани апарати. 

Помоћу Доn.71еровоr ефекта утврђено је 
да се извесне маr лине изван нашеr rа.пак

тичноr система удаљују од нас и то са све 

већом брзином што су даље од нас. Те брзине 
износе од 5.000 до 40.000 krn)sec. Апи не само 
од нас неrо и једне од друrих се маrпине 

удаљују овим огромним брзииама. Ова чи
њеница доводи до закључка да се цепа ва

сиона непрекидно шири тј. да постоји, како 
се то стручно каже ексnанзија васиоке. 

Др. Радоваи Даииh 

ZENE ASTRONOMI 
Iz vremena pre nase ere ра do kraja XIX veka 

Interesa za Astronomiju ima mnogo i uvek 
је bllo medu svima drustvenim slojevima u ce
lome svetu. Astronomija kao najstarija od svih 
nauka, а uz to najrealnija i veoma zanimljiva, 
pl1ivlaCila је i privlaci i sada mnogim neotkri
yen.im tajnama, koje izazivaju radoznalost i bu
de kod pojedinaoa zeliu za ·istraiivarтjem ne
poznatog u dalekim pro.stranstvima vasione. 

Medu zainteresovanima naHazimo i na zene, 
koj~ su poka.zale mnogo volje i ljubavi prema 
OVOJ ~a.ni nauke. Ali, zena astronom i u da
naAnje vreme је retka pojava. Evo jednog ne 
tako davnog primera. U delu Maksima Gorkog: 
Seeanja - Ьeleske (prevod R. Colakovica i V. 
Stojiea) na strand 298 stoji: •• Niiegorodski 
est.~nomski kalendar« - jedinstven u Rusiji, 
~ОЈ! ulazi vee 39. godina - obelezio је rad d ve
JU zena qstronoma, Boguslavske ~ US&kove, kao 
•lovaca kometa«, ukazujuci na to da је ovo 
•Prvi slueaj«. Koliko 1i ј.е tek u proslom veku , 
а. i ranije Ьiо mali broj rena koje su se posve
tile astronomijd! 

Na ka.kve sve teskoee nailazi astronom u 
svom Zivotnom pozivu? Da li se on zali na 
sv~je tesko<:e? Mozemo odmah reei: ne. Razlog 
~eZi .. u tome sto је pravi astronom odиSevljen 
; 0 JI.In pozivom vise nego dko iz drugih struka. 

n se do poslednjeg dana zivota ne odvaja od 
5\'aRa teleskopa. 

~ronomske opservatorije su vecinom van 
V&roii., mahom na brdu, odvojene od sveta, od 
IVetlosti .цrada, od bucnog zivota. U zimskim 

danima, kada su astronomske opservatorije ot
secene od sveta, а to su gotovo sve, astroпomi 
su prisiljeni da se skijama spustaju u grad, radi 
nabavke najosnovnijih Zri.votnih potreЬa. 

I sama priroda posla zahteva veliko zalaga
nje u radu , skopcano sa tesko6anш., rek,lo Ы se 
cak i fizickim. Jer astronom је vezan za noeni 
rad ; ра i na na_jndzoj temperatuгi on је u svom 
paviljonu, za svojim ,jnstrumentom. Njegov гаd 
traje sve dok se ne izg-uЬe i poslednja nebeska 
tela pristupacna durbinu. Pravi astronom ne<:e 
se zadovoljiti samo noenim radom. Poole krat
kotrajnog odmora astronom ie na poslu i da
nju, jer је veoma zainteresovan za ono sto је 
noeu sniшio i vizuelno posmatrao, da Ьi pro
verio da li medu izvrsenim posmatranjd.ma ima 
cega novog. А da Ы do toga dosao potrebno је 
obaviti merenja i svodenja na osnovi kojih се 
se kasnije pristupiti daljem ispitivanju i. !izra
cuna.':anju. Za mnoga teoriska rese~ja ·astro
nomlJa tma da zahvali posmatraCkom radu 
astronoma. 

Sve te teskoee mozda su Ьile i jedan od 
r~zloga ~to se mali broj zena odavao tome po
Zlvu . Al1 1е glavni uzгok verovatno Ьiо mate
rijalna strana. U davna vremena za naucno 
obrazovanje trebalo је Ьiti materijalno oЬezЬe
den. Ucenje stranih jezika i izueavanje koje 
~ane nauke obavljalo se privatno kod ucenih 
ljudi i moralo se placati . А to su mogle samo 
zene <iz najvi5eg drustva. 



1АЬо1Н aa..sena је 1l8ta ~ е iJ;nO-
• kDJe р1мс daje Ь.tke ~је 
tw"OSto poreklo, nd na ~ је uzeo 

~~=~u~ja": ~Ь.: •Lel 1'е11Ј11М!1 
Ја Setence«. 189'7. оЬ\ЈЬV&~ .111 

ovo:t D1ti lroju ~-- ere do lcraja 
~odpn-

.... njihove Ьtqptije apda se da .1111 
ьu iz viso1dh ciruitverdh slO)e'" 

ew ~ ~ vladara Egipta; Нipatija, kCi 
r"'l•wmDra aleksandrtsk~. Neke od njih su:;: 

flt ~ veИkih nau~nilka, dok su cirUЯe mаИ 
tU z*ake pomor8kih stru~jaka. Samo za 
1n.1 1еаа astronoma ne vidi .е njihovo ~· 
мwао poreklo пiti yeu u naublm krugovtma: 

Od XVII ра sve do kraja XIX veka. bro) 
1ena utronoma је znatno ve8. talю ~а ~ 811 

Apnikom i Нirpatijom ima 23. ~edu DJ~a lma 
teDa Iekara, profe&ora Univel'Zitetв, ~eldora 
aple'I'V&torije, pronalaziМ!a kometa, p1Sa08. po
jedinih na!Xnih i popularnih de]a, prevodil'-ca 
t Iromentвtma izvoesnih nautnih dela i raspra
"., Sve su one odiяrale znaf,ajne ul~ u ta
danjim na\Xnim krщ(ovima i auzele lepo me-
811o u astronomiji. . 

AganikWJ је kCi Seвotrisa (Ramses. Me1mun, 
poenat kod Grka pod imenom Sesotr\S. Vlad~ 
od 1298 do 1232 pre naAe ere, -k.ao naslednik 
Setija I, svoga оса. Sesotris је Ьiо najveei kralj 
EIO.Pta). Опа је naj.startja t.ena astronom, а zna
la је da pretskaie pomra&mje neЬeskih tela. 
A.canika је uspela da uЬedi narod u svoju moe 
da zamraa Sunce i Mesec. 

Hipa.ti;tl је rodena u Aleksandriji oko 375 
fOdine. KCi је matemati~ra Теоnа. Napisala је 
komentar о Ptolemejevom delu, zatim rezultate 
poematranja i joi neke manje znaf.ajne stvari. 
U njenom domu Ьiо је skup naucruka Aleksan
drtje. 415 .codine napadnuta је od rulje, odvu
.6ena u crkvu i kamenovana. 

Maria Cunitz rodena u Sleziji oko 1610 go
dine. PuЫikovala је astronomske ta'Ьlice koje 
ncee naslov •Uran:ia Propitia« (1650). 

Maтie-Maтgaтethe Кirch (1670-1720). Ro
dena u Panitz-'11 (Gomja Sa.kзonija), Ьila је dru
ga lena Gottfried-a Кirch-a, astronoma u Lajp
c:igu а zatim u Berlinu. Ona је oЬjavila raspra
w о ,kJonjunkcij.ama neЬeskih tela (1709-1711). 

Тheresa i Magdalena Manfredi pomagale su 
avome bratu Eustachio Мanfredi-u (1674--1739), 
profesoru astronomije u Вolonji oko sre&vanja 
dela •Novissimae Ephemeridesc de Вologne 
(1725). 

• Jer&nne Dитее је umrla 1706 u Parizu gde 
је 1 Иvela. Sastavila је delo •Entreliens sur 
l'oplnioo de Copernic touchant 1а moЬilite de 
la Terre« (1680) B}i se rukopia nalazi u Fran
euskoj nacionalnoj 'Ьiblioteci. 

Gabтielle-EmШe 1е Tonelier de BтeteuU 
markiza od Satelea (1706-1749). Rot!ena u Ра~ 
rizu. ~ је slavna prevodom dela •Le Livre 
4ев P,rincipes de Newtonc, i redigovanjem 
•Cclmmentaire analytiquec, &lavnih teorija ko
je to delo sadrti. 

LeptJute (1723-1788). Rod~ 
Вile је udata za v~ l:asovnillara Х:. 

Pa:rizu. • U saradnji sa Clairaut-orn iz~ 
~u~ju kornete Ha.lley i dugo radila na efe
~ u a}tademijd.: Go~v:o се1а ХVЩ S\'il. 
ka {1783) ispunjena ]е n]enun radovirna. 

8 z.oиise ... Elisabeth-FIHicite Dирiетту, rodena 

1.,46 u Ferte-Bernard. ~Majna) .. ona је Prva ie
rofesor astronoml]e u Par1zu. 

na 6sтoline-Lucтetia Heтschel (1750-1848).&. 
t · saradnica W. Herschel-a. Rodena је u 

s ra ~ Тitulu astronoma stekla је za svoj 
=octimji i plodan ~ad. ~dil~ је na P<>Srna. 
t ·dma i astronomskim racuшma 7 korneta. 
ootkovala se naroёi<to ve5tin?m u klasifikova. 

. i analiziranju posmatraщa. U 78-ој g<Jdini 
~:ota oЬjavila је u Hanoveгu katalog •• _,"11,". . 

,lroje је posmatмo W. Herrel. 
мaтie-Jeanne-Aтelie Harlay, rodena 

godine. Bila је udata za Ј:е Fмщois de 1~ Lan. 
de Autor је »ТаЫе horшre pour la Manne. , u 
pri1~ de1a »l'Abrege de Na\liigation« (1793) 
njen~ ujaka Ј. de la l;ande-a. 

Maria somerville (1780-1872). Rodena u 
Bumtisland-u (Skotska). Kci . admiгala Fair. 
fax-a. Autor је dela »Mecharusm of the Неа. 
vens« (1831). 

Maria Mitchell (1818-1889). Rodena · 
ostrvu Nantucket. Вila је diгektor opservatori• 

. је Vassar College i profesor Astronomije u 
Lynn-u (Мasacuset). Bavila se Saturnom i ot· 
krt'La jednu kometu (1847). . 

Мте Piazzi - Smyth proueavala је teluric· 
ne pruge u Suncevu spektгu. Njen mu~ 
Oharles Pliazzi - Smyth, roden је u Napulju 
З januara 1819 Jtodine. B'io је direktoг opser· 
vatorije u Edinbuтgu. 

Lady Huggins (Margaret Lindsay), 
u Dablinu. Od 1875 godine radoi ZJajedno sa 
jim muZem W. HigiO.ns-om na · 
prdЬlemima. Sa uspehom snim::ju spek~гe 
zda, nekih kometa i jedne maglшe. Sv_?J.a 
tralna ispitivanja nove u sasveZdu Kocl] 
јаvШ su 1892 pod naslovom »On Nova А 

Agnes-Mary Clarke, rodena na ju~ . · 
Zauzimala vidoo mesto шedu popula'l'Izatorlma 
astronomije. Njeno glavno delo је » Л, popu~~ 
Нistory of A.stronomy during the nшetee i· 
century« (1885). Njena sestra Ellen Claгke Р 
sala је о Jupiteru i Veneri. 

Sofija Kowalevski (1850-1891). Rodena u 
:Мoskvi, Sofija Korvin Krukowski uda~a se 
za Kowalevskog. OI1Ia је ро majci . blla 
F. Т. Suberta. Weierstrass јој је tn 
profesor matematike i od nje је 
matematiC<џ-a. Postala је profesor 
na univerzitetu u Stokholmu u 
oskudice 1883 godine pos;e propasti. ~ 
stva njen<>Jt muZa.. Njeno delo "теоnЈа 
ёvrstoJt tela« donelo јој је 1888 
demlije naukoa. Prema tacnoj oceni м. G .. 
Leffler-a »Sofija Kowalevski sacuvace 
nentno mesto i istoriji matematike«. Na 
ku svoje kazrijere Sofija Kowalevsk1 

astronomijom. ObradivaJa је teoriju 
'Pl'Stenova. 

.I)OrOthea Klumpke, roc!ena u Sen Franci.
stu. Као mlada devojka odtazi u Getingen. Lo
IIJilU i pariz. Godine 1893 branila је na SorЬoni 
do}dol'Sku tezu Jtde је produZila i razvila teo
riju Saturnovih prstenova, koju је za-pOOela So
fija Kowalevski. Na Parisku opservatoriju је 
stupila joil •kao student 1886. Dorothoo Кlumpke 
zauzimala је jedno od odgovornih mesta na 
ovo.i apservatoriji. Ј 

Ellen Hayes, nastavnik rnatematike u ko
Ied!u Wellesley (VirdZindja). Radila је na 9rЬi
tima ma.lih planeta. Oko 1892 Starnpala је or.Ьit 
jedne male planete. 

Основни принципи технике реактивног 

поrона нису постављени са проналасцима у 

неколико задњих десетина ратних година. 

Према историском предању, прве идеје о 

реав:тиввом погону датирају далеко из вре
мена npe Христовог рођења. Тамо по први
пут срећемо људске снове, данас још нео
стварене, о лету на друга небеска тела . Из 
ове науке која се још тада зачела, а која се 
данас назива космонаутиком или астронау

-тиком, развиле су се у једном логичном ре
доследу идеје о остварењу поменутих снова. 
Природно, у прво време, ограничили су се у 
својим делима на описивање пута кроз све
мир само филозофи, а касније и писци ро- ' 
мана. Са новим открићима у области при
родних наука те филозофске идеје добијале 
су такође све чвршћу подлогу . Све јасније 
се истичу поједини технички проблеми. Са 
првим теоретским радовима и поставкама 

указала се потреба за практичним радом да 
би се створиле реалне основе у сврху оства
реља постављених планова . 

Иако се још није дошло до задњег степе
на ових дугих лествица развоја, ипак су да
нас - захваљујући пионирским радовима 
научника - позната практична средства и 
nут за остварење постављеног циља у бли
ском времену. 

У овом прегледу веlшном су поједини ра
дови, нажалост, само тек споменути, да би 
. се тиме историски ток развоја могао скици
рати У основним линијама. Што се тиче нај
Ранијих радова, дати су само главни подаци . 

Први реактивни мотор створила · је сама 
nрирода у виду силе. Када ·се то збило - не 
MO:ate се утврдити. 1949 године модерна и 
СМе.па експедиција "Кон-Тики" несумњиво је 
У'rврдила да ове рибе лете у ваздуху . У књи
зм: "Кон-Тики - на сплаву преко Тихог 
океана" од Тора Хејердала налази се и овај 
OIJJ(c: , , ... 1 

· Одазно је познато да сипа обично лети на 
11рющипу ракетног погона. Великом сна-

Miss Mau.ry је prva konstatovala 1890 ,Р. 
dine sa opservatorije Нarvard College oepanje 
izvesnih linija u spektru zvezda. 

Alice Lamb, astronom opservatorije 'Vash
Ьurn (SAD), oЬavljala је meridijanske posma
tranja i proueavala kretanje polarnih zvezda. 

ZavnavajuCi ovaj ~lanak m&emo zakljuBti 
da је Zena ikroz vekove pok.azвla sposobnost 
uёeSCa. ne samo na svdma po1jima drultvenog 
Zivota, ll.ef{o i na nau~nom. Као Ato vidimo iz 
gornjih primera - ~z Ьi<>fЏ'afija zena astrono
IЩL - one su radile predano, dale konkretne 
rezultate i priloZile astronomiji novih prona
lazaka. 

R. MitrinoviC 

гом cиUie морску воду кроз уску цев на 

боку тела и избацује је силном брзином 
у млазу на задњој страни. Када опружи 
све кр(Ц{ове и стисне у сноп иза главе, 

добије копљаст облик као риба. На боко
вима има два обла месната набора коже 
које обично употребљава за кормиларење 
и мирно пливање у води. Тако смо ето 
видели да младе сипе, које су без сред
става за одбрану, а посластица су многих 
великих риба, могу побећи прогонитељи
ма излетевши у ваздух на исти начин 

као полетуше. Оне су откриле и оства
риле принцип реактивног погона много 

раније но што је људски ум дошао на ту 
помисао. Сипе терају морску воду кроз 
свој е тело све док не постигну велику 
брзину, онда се окрену под повољним 
углом према површини воде, развивши 

наборе на кожи попут крила. Оне Лете у 
клизном лету преко таласа као полетуUiе 

и толико далеко, колико их може понети 

њихова брзина. После тога , када смо по
чели више пазити , често смо их виђали 

како лете четрдесет до· педесет метара, и 
то или саме или у групи - удвоје или 

утрој е . Та способност сипа за клизно ле
тење била ј е новост за све зоологе које 
смо касниј е срели ... 

3000 пре н . е . Легенде о појави пламених ра
кетних направа код Кинеза и Египћана . 

1500 пре н. е. Мит о лету Икара и Дедала . 
100 пре н . е . Грк Лукијан описао је под на

словом "Менипус" прво путовање на Ме
сец. Он је пустио свој е ј унаке да јашу на 
вазд . вртлогу кроз свемир. 

845 н . е. Маркус Грекус спомиње у својим 
радовима ракете. 

880 Лав Филозоф израдио је ракету. 
1130 Прва вероватна појава ракете на исто

ку, што историчари описују као "ватрена 

летећа копља" . О овим копљима говори 
се као о пернатим стрелама које су опре

мљене погонском материјом у праху. 



етрела nри QПС8ДИ 
1ЈП Пpllll- U'i')IE!ild . . 

Ојев кивr-а У КldDL ватреним куrя&ЈI& 
120 ~р= х:::е:е с; Ар~~ ка.пуђеРУ 
1219 пронапазак барутиа ~у видУ раии-

u .......... .." ш.арцу. ма].1-· се могло W"'.,.-...., ракета ов/11! 
је конкретне описе '·едвом локал-
........... вероватно, само о ] " 
~--·-· ., 
вом nроналаску . 

с.-. Ј, ц",.. Ј111"8Т' 113 ICЊIIIf хасаи u РОЈI4ЖО 
(JZ85 а.) 

1285 Алберт Вели~~ спомиље ,ракете у свом 
делу De mirchililbus mund · 

1285 л~бљаиии Хасан ал Рамах пише о ра
кети у својој књизи о рату "Стрела из 
Кине". Он предпаже да се ракете такође 
примене за погон торпеда. . 

1288 Јаков 1, Краљ Арагоније, допустио .Је 
бомбардоваље ракетама града Ва~енциЈе. 

1290 у једном рукопису пронађен Је опис 
ракете у речи и слици. 

1379 Мураторије спомиље ракете у својим 
списима . . 

1405 Конрад Кајзер из Ајхшrета оnисао Је 
ракету у виду штапа . Кајзерове ракете 
такође су споменуте у кљизи ратне спре

ме града Франкфурта у вези са балоном
змајем. 

1420 де Фонтана дао је предпог за ратну 
примену ракета. 

1421 Приликом опседаља Сааза војска је 
употребила ватрене ракете. 

1500 Мандарин Ван-Ху покушао је прво ра
кетно путоваље са 47 ракета. 

1501 Јохан Шмидлап описао је ракете. 
1599 Френцис Гудвин написао је "Човек на 

месецу" (дело је објављено први nут 1638 
године) . 

1638 Вилкийсово причаље о путу кроз ва
сиону . 

1648 Сирано де Бержерак: "Лет на месец". 
У овом делу по nрвипут је систематски 
описана примена технике. Лет на месец 

успева, пошто је летач прикачен за фла
ше напуљене росом које обасјава и заrре
ва Сунце, те се на тај начин добија погон. 

1650 Казимир Симиеновић: "Ракете за ваз
дух и воду" . 

1668 Први покушаји Кристофа Гајслера у 
Берлину. Ракете тежине 15--80 кr тре
бало је да понесу у висину бомбе. 

1687 Исак _ Њутн поставио је закон акције и 
реакциЈ е. 

1700 Примена ватреиих ракета у ита.цијан
ској морНАрици. 

1720 муnЬееr 
кола. 

1724 Примена Њутнових закона у вез11 
реактивном техником .. 

1766 Индиски владар ХаЈдар Али основао 
кетни корnус од 1200 људи. 

178r Кнез типу Сахиб наоружао је 
корпус од 5000 људи са дугачким 
ћастим ракетама. 

1786 11 јуна извршено у близини ••uщuv'll". 
планинским градовима 

~рафско испитивање везе са 
179{ Први патент о гасним турбинама 

за Барбера . 

1799 Примена рак~та при опсади - ..... ,шvn,. 
Том приликом Је Congreve упознао 

1804 Генерал Congreve, 1772-18~8, nv•t.:rov• 
исао ратне раке:е. Ово оружЈе 
следеће димензиЈе и карактеристике: 

либар 5, 8 и 12 cm; тежина 12, 24, 32 
48 lЬ.; домет 2000, 2500 и 2800 m. 

1806 Булоњ је бомбардован са бродова са 
рахета. 

1807 Копенхаген бомбардован и запаљен 
120.000 ракета . Капетан Treugouse дао 
потстрек за конструкцију ракете за 
саваље људи са брода . При томе 
носи једно уже ка насуканом броду, 
јим се тада довуче јак конопац. Овим 
могу бродоломници довести у 

\ 

Сл. 2. Golightly-oвa реактивпа кола (1841 ! .) 

1812 Оснивање аустриског ракетног корnуб 
FMD Augustin. Исте године такође Ј= 
уследило оснивање пруског ракетног каr 
nyca. . 

1816 Прва пробна испаљивања ракета за сп< 
саваље са бродова у Пилау. 48~1 1823 Congreve ј е објавио свој патент бр. axr 
као и своје велико дело о ратним Р 
тама. ~t 

1828 Пруска пробна испаљивања са рак ., 
ме ме.:· 

ма ·за спасавање са бродова код ~ eJII 
После тога уследило ј е опште уво ? 
тих ракета . . naret 

1841 Енглез Cha rles Golightly обЈ авио дэ·, 
ом . 

реактивних кола са парним nогон ђ · уп•· 
идеје, да се његов апарат тако е y<!l 
треби као средство за лет у ваздУ~У 'ед~ 
ниле су га у то време омиљеним Р 
том хумора. 

________________________________________ 3S 

!846 William Hale конструисао је ротациоиу 
ракету,да би. тиме постигао стабилан ле_т. 

1848/ 49 АустриЈанци са успехом примењу]у 
ротационе ракете у Мађарској и Италији. 

1850 Једна француска ракета од 20 kg дости
гла је домет од 3200 m. 

1854/ 56 Незадовољавајуће увођење ракета у 
у борби код Севастопоља. 

1860/ 61 Примена ракета на кинеско-сибир
ској граници од стране Руса. 

Ј 

Сл. 3. Golightly-oвa ракетпа летилица (1841 2.) 

1865/ 70 Жил Верн пише "Пут на Месец" и 
"Пут око Месеца" . То ј е био први поку
шај у коме је овај велики проблем лета 
на другу планету већ био теоретски до
бро замишљен. Верн ј е хтео да достигне 
Месец једним зрном кој е би, при тежини 
од 10 тона , било испаљена из топовске 
цеви дуге 270 m. Исцрпни описи бали
стичких и астрономских захтева показују 

изванредно добро слагање у битним тач
кама овог комплексног проблема. 

1866 Распуштање аустриског ракетног кор
пуса. 

1869 Употреба ракета приликом устанка 
Кривошија . 

1872 Распуштање пруског Бироа за студију 
ракета и распуштање пруског ракетног 
корпуса . 

1882 Смрт руског револуционара и убице ца
ра Александра II - Фјодора Кибалчича. 
Приликом погубљења Кибалчич је замо
лио као последњу милост да се његови 
планови ракетне летилице исnитају и 

остваре . Спомен-спис је откривен тек 1917 
године при отварању поверљиве архиве. 
Кибалчич је реактивни погон означио као 
погодно средство за постизање великих 
брзина , а исто тако као једини пут који се 
икада може замислити за одлетање са 
Земље. 

1888 Италијански астроном Schiaparelli обја
вио ј е цртеже површине Марса. Због ње
rовог открића и тумачења канала на Мар
су, поново су се појавиле претпоставке о 

1 
насељености ове планете. 

888 Алфред Нобел произвео је први нитро
rлицерински барут, који се састоји од ни
троцелулозе и нитроглицерина (тзв. ба-

18 листит). 
89 АЬеl и Dewar произвели су у Лондону 
Кордит. Он ј е и данас још увек један од 
118]]ачих барута за топове и ракете, који 
~е састоји од високонитрираног памучног 
арута и нитроглицерина. 

1890 Hermann Ganswindt, Бер.пин, (рођен 12 
јуна 1856 rодине), истакао се својим ппа
новима. 

Ganswindt-oви планови веома подробно 
разрађују реактивни апарат који би био 
испаљен, односно васионски брод који би 
отклонио Земљину тежу на својој кру
жној путањи . 
Централно тело конструисано је од чели
ка у облику пројектила и у њему настају 
узастопно експлозије доведеног барута. 
Ово тело служила би својом тежином као 
маса за изравнање удара nојединачних 
експлозија. Два бубња са стране прет
стављају магацине за погонско пуњење. 
У комору за сагоревање доводила би се 
појединачна пуњења (слично као код ма
шинске пушке) . Ту би се вршило паљење 
и истицање продуката саrоревања. Према 
замисли Ganswindt-a, остале залихе па
трона вукао би брод за собом дугим уже
том. Испод бубњева са патронама нала
зила се кабина цевастог облика која, nrro 
се по себи разуме, мора бити херметички 
затворена , ·rj . непропустљива за ваздух. 
Овај цилиндар је, даље, еластично спо
ј ен са горњим системом бубњева, да би се 
трзај и још у већој мери пригушили. За 

Сл. 4. Ganswindt-oв васиопски брод (1890 z.) 

загревање лутничке кабине водили би се 
издувни гасови кроз један "камин" на 
доњем систему бубњева. 

Ganswindt-oви nланови свакако су били 
први у Немачкој, који су предвиђали 
искључиво ракете као погонске моторе. 

Надаље , он је исто тако мислио на при
мену течних горива, као и на подизање 

"станице-резервоара за гориво" у вазду

ху . Још као седи истраживач, Ganswindt 
ј е мислио, _1937 . године у Берлину, да 
оствари СВОЈ проЈекат који је у међувре
мену нешто мало изменио. 

1895 А . П. Фјодоров објавио је у Петрограду 
чланак о "Новом принципу лета" . 

(Наставиhе се) 

Прев . Д. Д . Ing. Josef Stemmeт 
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11 ЈЕ ASTRONOMU POTREBNA STUOIJA RELATIVIТEТA*) -ti:!:?..1~t~~rofd~~E~ ~:;~~t:.fi~·~:;E ZA~ то . .. k . t .. Al' -Ј. aki tr ti .. _,.,._; tanjazna zato sto ро~~~1 za on_pr~v1acenja ko·· opitima i posma ran]lma. 1 na nesr=u to sv · · od ovih sistema ima sma а .....,.. .. m 

ak itanje u nas1ovu ih _,....;.; na odgova.raзuc1т mestima« time lt na'"' 1·ов nikako ne daje garantiju da се ono samo u vrsti na koju se odnOбi. Sistemi koj,i Ьi 
Odgovor nestrucnj а na р . . do'·-w"o ....... ..... ek . t' . .. k d 

lro A]'n!taзn зе ми.<" zakoracЋi u d()Пlen onog ~.en_ utog nuZпo oэtati .uv lS ша, зеr ruзe is 1jucena obuhvatali sve stvari, naglo gube о svog zna-
•1""'10' Ьi otprilike ova · . tome sV1' zak · d • · 't' k k d "-'k о .... reiJUi Poэtupaз· uci ovako orac1l1 mogucnost а се se 'PO]aV1 1 ne а vi rugi ti- баја, m.ada su se neki od starijih nauo.;1и а, а 
da Nз'utn niз'e Ыо u praw 1 Р . .. k d ~- "h Ы · da s. ..... , 1atk koJ1 u"nu ;rvv>tiku i prekora.C __ i1i_ po_treb_e povi la'etanja о "'-ОЈ1_ pr1mena Njutnovog naroeito ЬаS Ajn5tajn, zavaravali nadom о.;е 
m_.,mo blti re1ativisti. MeuUJwm, ' tk " ·t--- edi •-•- d d -'--1ed · •· · • · · · ., .. _ .. dnog trenu а proЬlema koj~ se s_astoJ~ Ј no 1 samo u pravHa pres....... а а з е UJ<R> an oplS сшзе- postaviti opste vazecu teortJU. 
uglavnom Ovako odgovara, rозе . . 1 ta А' •ta· · ti ks · t ,...,.u 

ы1 1zveze skazivanз·u :kretan.Ja Р ane ·. nica. зns Jn зе .pomenu е penmena prv• -
D-t..e .... ustru"avati da se automo .om 1· 1 k 1 • · ... .. · · k 1 .. h "ki · d 1 k 1 • .. · ""' .... " odl_..; drug Druga 3·edna grupa praVl а, оз·а 3·е Ovo је s uca.1 sa sveuroscu, u tzvesшm о о- mасю me аnю m slSteтom а е о s ozemз1m 
U kak·vu ,....._з·u ili da avionom ""' na . ...,.... . . da se pri tome 10Zi~ Ajn:Stajn u svojoj obradi gravi n05ti~, ci~a brzina pre~ 1aboratorisk_i~ isJ:>i- od onog Njutnovog, mada је moguce dokazat1 
kraj sveta, jer зе ubel!en akim~ d_._,,. u me kretanз·a, omoguCПa Ьi .na. т _da i_zvedemo tivanj1ma 1 astroнomsk1т posmatran]1ma ~z- da se AjпStajnovo pravi1o svodi na Njutnovo 
111.,..._ n-t..e """'oditi posto је sv o:wa. Ј - 1 300 000 k '1 k ak al d · ..... = "'"Б х "unat rac'une tako da zadovol.J~тo 1 na.Jprecizniз'a nosi okrug о . 1 oтetara u se undi. о su odgovaтajuce brzine т е u pore enзu 
h .... ;zmu automoblla Ш aviona ta .. no. 1zra.. . ..... zalrom smatтanJ· a. Моrато dakJe reci, kretanje Medutim, izve~шi fenomeni, u kojima svetlost sa brzinoт svetlosti. Da Ьi se ovaj novi sistem 
U potpunoз· saglasn05ti sa NjutnoV1n_t .. . - 1 "to · t hod 'd' t· · 
ma 

mehanike, tim samim vee dokazu]uc1 da зе moguce је opisati u sada5njosti, pros1osti i igra vaznu u ogu, na11oc1 su m eresantni jer upotpun·io Ьi1о је neop no reV1 1ra 1 1zvesne 

ducnosti, koristeci Njutnova pravila za jasno pokazuju da zakoni mehanike nisu ne- tada vazeee pretpostavke, izmedu ostalih i 
Nз'utn bez pogovora Ьiо i Обtао u p~aw. · d1" · t · · оо.· t · е1; t d 1" · D А' •ta · ...,. . dati sasV1m nanз·e u zaз·ednici sa n.J·egoviт zakonom povre J1Ve 1s ше о рпr 1 s vап nego su samo pr s avu о а ]1Ш. о JDS зnа se pr"".po-

Astronom Ьi mel!ut1m morao .. . . · '1 • ~ d d ed ta ",_ · lat1v1tet v1· tac1·з· e ро kome Ј·е priv1aona sila metode izracunavan.1a 1 i nacini n.a koji se in- stav1ja1o da је r.azda1jina izтe u VQ pr me 
drucмз· acaз'i odgovw- Jer .izu..,..vaJUC1 r~ . о- h ta 0 pn sr~"merna kvadratu иda1 . .ienosti. A1i isto '1erpretiraju fizicki podaci. apsolиtno svojstvo tj. da је njihova razdvoje-
primoran је da proverava sva_ s va_ nJ8 - - Ь · · · Ь · · 

h о da moze• mo 1·h opisati u nekim sluca.J· evima Da uzmemo а еrас1]и, Slgurno иtvrdenu nost u prostoru nesto i.tno unutarn]e u samxт 
rodi fizickog univerzuma i sV1 poJ~ova . - k 

d ь kraзu c1·zru·з·e, а u drugiт таn]·е precizn-o _ astrorютsku ројаvи, koja se sastoji u tоте sto stvarima i da stoga ne zavisi ni od onoga о 
lз'inama, kretanjima i vremenu,_ а . 1 na_ . k t . . . k d ос!' d . d-·, . . od • . k .. u stec·

1
· Aз' nБtaз'nova pravila u za]'ednici sa svaka ne re шса ·ор1sще и to u о g ше ana mеп raz d!J.jшu ruti nасша na 0]1 se ova 

doiao do saznanja da svi OV1 poзmov1 n1S k · f · 1 1 Ь · Т • · d l"' t tod · k . tezQIП 0 :krivoт prostoru odnosno sa na nebes ОЈ s er1 ma u ova nu putanju. А: ere- тет. acno Је .а raz lCl е те е теrеnза 
neoЬorive istine nego samo pretstave ОЈе mo- ciju mozemo pretstaviti, pomocu Njutnovog razdailjina nisu uvek dava1e potpиno iste re-
!emo modifikovati, а da pri tome ipak_ ne prostor-vreme. pravi1a za slaganje brzina, kao posledicu kот- zultate, ali se onda sтatralo da је jedan re-
padnemo u protivreenost. Teorija re1atiV1teta U oЬadva slueaja shsteт mehanike blnacije Zeт1jine Ьrzine na njenoj putanji oko ztyitat, odnosno jedna daljdna »tacna« а druga 
nije, dakle, cikakva revo1ucija и fizici~ kako cava da ispiltujemo КАКО se vrse Sunca (29 kiloтetara u sekundi) i brzine sve- »netacna«. 
је 1aici oblcno nazivaju, nego је s~o ~~tod~ aili nam nikako ne daje k1јис za resavanje tlosnog zraka koji dolazi sa zvezde. А posto se Ovo apsolutno svojstvo pripisivano rnzda-
kojom se procenjuju izvesni pogled1 ћkslraru tanja ZASTO 8е ova kretanja vтse. ova specijaLna priтena Njutnove teorije тоzе ljinaтa sada је preru5eno, odnosno dobl1o је 
u naSim rezonovanjima, sa kojdma sпю tako NaroCito se prefurmirana тisljenja и posmatranjeт ustanoviti pretpostavka se s1aze drugi izg1ed izj.avoт da је fundamentalan na-
reei odgajeni i kojili se i nesvesno pridrzavamo. sa brzinoт i da1jinoт шogu isptitati na sa iskustvom. бin тerenja rastojanj•a Ьiо vrsen krutim sta-
Nije dakle revolucionasina fizika nego fizicari cem veoma prostoт primeru. Ako nas Meduti.т krajeт XIX stoleea Michelson i рот. Lepo, ali sta је krut Stap? То је stap rpo-
i astronomi, а ovi opet retko kad stvari o1ako moЬi1, kojim se voziтo sta1noт brzinom od Morley kon:struisali su jedan aparat kojim su stav1jen izтedu lrnajeva rastojanja koji su 
primaju. . kilometara na sat, prestigne nekakav drugi pribavili poda,tke о jednoj novoi vrsti kretanja smatrani kao apso<lutni· Tvrdenje koje nam ni-

Pre svega moramo vi.deti sta је иpravo me- tomobl1 koji se kreee brzinoт od 60 · svetlosti i Zeтlje. Oni su poku5avali da odrede sta ne kaze i koje је doista divan priтer de--
hani!ka, sa kojom su cvrsto vezani i Njutn i na sat, smatramo ocevidnom istinom da se brzinu Zeтljino·g kretanja na pиtanji pomoeu finicije u zacaranoт krugи. Osiт to_ga geodeti 
Ajnstajn. Ova di5 ciplina ispituje КАКО se tela drugi .automobll uda1java od na1s brzinom jednog optickog eksperi.menta, koji se osnivao upotreЬljavaju meta1ne pantljike, ikoje nikako 
krecu а ne ZASТO se te1a krecu. Ako su nam (60 - 50) ki1oтetara na sat. S druge na racuniщa i·z Njиtnovog pravila о slaganju nisu krute, i trude se da budu sag1asni u svo-
u jednom trenutku poznati po1oiaj nekog tela opet odgovarajuca brzina naseg i nekog bmina, koje se tokoт dv:a sto1eca sтatralo осе- jim rтrezama za тerenje dalji·na. Oni su posta-
kao i brzina i pravac kretanja, Ьicemo u stanju automobl1a, koji Ьi nат isao u susret vidnom istinoт. Eksperiтenat је тedиtim vili i pravila za иpotrebu пjЉovih metarskih 
da izraeunamo gde се se te1o na:laziti i kako od 60 kiloтetara na sat, iznosi1a Ьi 110 dao пeocekivanj. тezи1tat, tj. tispalo је da је pantljbl.ro, ра cak i pravila za korekciju citanja 
С:е se ono kretati pos1e izvesnog vremena . . Pra- metare na sat (60 .+ 50). Da, aJli da vidimo brzina Zет1је ravna nuli - naravno u grani- ovih, tako da sи doЬijali uvek istu razdaljinu 
vila koja sи pri tome postavljena moraju va- znaci izraz »oCevidna istina«? сата eksperiтentalne greske - u тesto 29 irz:тedu dva тesta na povrsini Zeтlje bez ob-
f:iti za sve vrste kretanja, kaiko za padanje ја- Briz1jivim ispitivan.jeт stvari otkriveno kmjsek. 1 to jos .uprkos cinjenioi sto su ekspe- zira koja se baza za tri.angиlacij u pri tome 
buke u Njutnovom vrtu tako i za kretanje da је doslednost .merilo za izjavu 0 rimentatori pokazali ·da ј е njihova posтatracka koristila. 
Meseca na nebn ili za strujanja cestica koje tj. da је neSto jasno sато ро sebi. tehnika Ьila doV'Oljno de1ikatna i Ьila ·u stanju Poznato је da se za odredivanja rastojanja 
izbacuje Sunce i koje, kad pogode Zemlju, iza- da је moguce dos1edno opisati ~а :i!zmeri brzinи Zemlje cak kad Ьi ov.a blla u Suncevoт sis•teтu upotreЬljavaju тerenja 
zivaju slЭ!Ьljenje prijema u radio aparatima. mobl1a ako prihvatiтo da su odgov 1 znatno manja od 29 km/ sek. Рrета tome dok rastojanja izmedu dve ili vise opservatorija na 
Primenjujuci Njutnov zakon priv1acenja te1a, zine obadva autoтoЬila, koji se krecu је_ .pojav.u aberacije Ьi1о .moguce interpretirati razniт tackama na Zemlj~. Prema 1iоте astro-
koji samo opisuje silu u Njutnovom smislu pravcem, ravne razblci njihovih brzina u N]utnovom teorijoт, !fenomen koji su роsша- nomska тastojanja ne zavise u krajnjoj liniji 
ovoga izraza, mi эmо u stanju da racunom nosu na. dru.m, а ako se kreeu jedan tra.li Michelson i Mo11ley rnje Ьilo moguce tu- od тerenja krutiт stapoт nego su izvrsena 
pretskafemo gde се se neka p1aneta u nekome u_ susret, onda ta brzina је rav.na zЬiгu ~cilti оvот ·teorijoт, mada је na prvi pogled ротосu savit1jivih тeta1nih pantljika geodeta. 
trenutku nalaziti. Pri tome nam ova sila jedino vlh brzina и odnosu na druш. Ovo 1zgleda:lo kao moguce. Dak1e тerilo је opet cvrsto i pitanie se postav-
poma:le u procesu racиnanja i nimalo nam rnje ra<:unavanja relativnih brzina ј Danas, posto је proteklo vise ос! 7 decenija 1ја da li је тoguce iz11aziti diтenzije Sunca i 
potreЬno rezonovanje da li ona ·postoji ili ne sablranjem ili oduzimanjeт brzina tela u od ovog opita nije teslro videti и cemu је Ьila planet~. kao i njih_ova тedusobna rastojanja 
niti da li је ona stvarna Ш ne. Medutim kad~ nosu na istu zajednicku ·nepomicnu stvaг- stVIar. Jedna ос! pretpostavaka ondasnjeg vre- po1azec1 ос! osлovшh geodetskih linija izтere-
Ьismo kazali »planete se krecu na svoji~ pu- 1 • no rnena Ыlа је da sisteт m ehanike тоrа obuhva- nih na Zemlji? Odgovor је izgledao и svemи 

•> Predavanje odriano neposredno pre Ajn§tajno
ve зmrtl u Clevelandskom a.stronoтskom dru§tvu. 

Objav~jujuci ovo predavanje, koje u najveeoj me · 
~ra zanun~ti i!itaoce koji se zele upoznati sa zna~ 
i!aJem teorl)e relativiteta za razvoj astronomi · 
1kednlitvo • Vasl.ane• ostavlja za naredni broj ....,§{':•. 
prikaz iivota i rada Alberta AJnAtajna. ..., 1

]
1 

o~ome s ucaju na druт - jeste osnov tњ_· sve st..;.ari, tз· . da .Ј·е samo ·РО sebl .J·asno da t d 
VI1o u Njutлovoj тehanici. Ali moramo 8 1 ро vr .an. 

· rno ~ s иeajevi kretanja .moraз· u Ьiti saglasni sa Medutiт teoriJ'a re1ativiteta ka.Ze da se т~rа napo_menuti da је brzina, sve dok ms 0 ·v 
Ьr 1 ь· ka rno ytm sistemoт. Ali iako sто danas ko·renitij.i , jasno oznablti na koji 'Se nacin iта izvrsiti to 

~ 1 0 Је t u odnosu na koj.i је mел ' lllsmo mnogo .рат""'m·.Ј·1·. Odusta11. sm·o od 1'sto- · sm1~len termin. "'' merenJe rastojanja kao i ko ga vrsi . Uzmimo 
:;,:~n: prirmene tri sisteтa тehanike, kon- da vrsi posтa·trac А тetalnom .pan.tljikoт . u 

Praksa је .pokiazala da ј е тоgисе, и w .. _w:;aruh na loc:ricno nepodudarnim osnoviтa tome s:1ucaJ·u drugi posтatr~.n В ko1·1· kon'sti 
nom"· f' . . 1'k vrs·tu (ri tn ь· """ ' . 1Ј1 , 1Z1Cl i tehnici, jednu ve 1'. и JU ove k1asicne тeh.anike, Ajnstajпove te- is•tu ova!kvu pa.ntljikи ali se u odn·osu na po-
tan]a tel~ dosledno opisati ротосu 



JD•,.., f:e01a ЬtЈФI'-
-- n.tojeii,Ja Jwj{ је ddЬiO • 
Rez1ika izmedu ovih )е propo11!1?" 

М1аа odDc8u t.anee~u kvadrata odgoyS'IIj= 
)rzina 1J08111&tra& А i В i )tvadrata ~ ~1.
loltL Ova је razlika tako mala da ]е • ~"'
&IЪle potnЬe na Zemlii sloЬodno ~ •: 
neшariti a1i је od zruaja ako se 1Sptt\IJ11 'Ь; 
alne kretanje a11om8kih &8tica ао lto 8U СЈ~ 
Jr.lotront i Ьetatroni. 

:Мogu~ је dok:azati da su brzine planeta i . 
svezda vrlo male u porec!enju sa Ьn:lno1D sve
Uolti, tako da Ьismo 1111tron0mske daljine smeИ, 
mime duAe smatrati kao apsolutne. Ali ovo ·~i 
ctovelo do rezu1tata da se relativnost rastojan]a 
Ь::medu dva dogec!aja prosto svede na mec!uso~ 
ne brzine posnuwtra6a koji ih mere. Izgubtli 
Ьiamo dakle iiz vida glavno ~elo koje је do
nela ~rija ~Wiviteta. po..k~ rasto~ie iz-
medu dw dogactaja NIJE b1tna О!ЮЬm& tih 
dcp&.ja, koja је u samim njima: i tek~ ~ 
puno nezavisna od onoga koji men raste]an]e 1 

od naёina na koj.i se ovo meri. А kada se vee 
nazrelo da se relativne brzine posmatr&'!a, koji 
mere neko rastojanje,' imaju unositi u vrednost 
iznosa ovoga, nemoguee nат је vratiti se na 
ugodno shwtanie ро kome su astronomska ra. 
stojanja jedinstvena i apsolutna, Ю Ьi Ьilo 
IIUJ10 verovanje ali ne i saznanje. 

Navod da је Ьrz1na planeta i zvezda mala u 
porectenju sa Ьrzinom svetlosti је taan u okvi-

• ru Мlel:nog Puta sa njegow 'dva Ш tri biliona 
zvezda. Mectutim morarno se 081Pitati ima li ne
Ьeskih objekata ёiја kretanja, u odnosu na n~u 
Gellikзiju, iznose orilil:ne frakcije brzine svet
losti· Do pre 30 godina od~or Ьi Ьiо n~a
tiwn. Ali danas nam veliki teleskopi na Vil-
1011Skoj i Pailomarskoj opservatoriji otkrivaju 
kretania ва velik:im brzinal11Q ove vrste. 

Prvo §to se ovim posmatranjima sazna1o 
bilo је da na§a Galaksija niie jedina i da po
stoji Ьаr nekoliko stotina miliona slimih zve... 
z~nЉ sistema, kojd se tako<fe nazivaiu l{lllak
B1Jama. Prel:nici najveeih od ovih galaksiia iz
nose oko 100.~00_ s~etlosnih Jtodina, dok је 
prosel:no_ ~Ja.rtJe umedu susednih ge.laksiia 
red~ vebl:шe od dva iИ tri miliona svetlosnih 
~ma. Spektrailna analiza svetlosti. koja nam 
~-fe sa ovih dalekih svetova, otkrila је da su 
n1thove soektralne liniie oomerene ka crve
nome kraju ~~~- Uskoro se utv'l"dilo da је 
ovo т:юме~а~]е llru]a veee ukoJ.iko је galaksija 
Sla~iJ~ SJ8Ja, а to ~ ukoliko ie Ralaksija 
d~]e od nas. Ubrzo zatim је HubЬle proturna
~10 ova posrnatrania stavovirna Ьitnih N' tn · 
Ъ 'd ' · ]U о-~ . 1 еза navodeet, prvo da ie oomeranje Ii-

nt.l~ ka ~.rvenome kraiu soektra dokaz za kre
tan~e ·~J:tm se l!~a~iie udaljuju od nas, drul!o 
da ~е SJal_l!alakslle tndeks njene daliine i t ее 
da 1е ~rz1na udaljavanja proporcionalna d ; .. е: 
galakstje. а ]lru 

Ako је pomeranie ka crvenome kra· k 
tra doi ta . d'ka .. 1U spe -s ш t CIJa odl!oVQГaiuceg kret . 
~da b~ne OVO!la moraiu iznositi velike =· 
I!IJe bl'Zllle svetlosti. NajviOi ohjavljena ~ 

en.ooo Jdlometara u sekundi ili ]ednu 
avetlosti. Sada ве postavlja pitanje nJ:: 

IDD )i. mi u svetlosti teorije relativiteta ak 
tirati Nj:ztnovo ·~enje ?oЬivenih Pocia::; 
proвtim stavom da ]е brzma proporcionaa 
udaljenOSti? na 

Sta upravo znaёi kada astтonom kaZe d . 
neka gai.eksija udaljena 8,35 ш 500 rnљf ]е 
avetloвnih godina? Каkо m<>Ze on da nav:a 
ow vrste do~i u ~ezu sa j~d·ino mogucirn rn~ 
renjem dalekih ob]ek:ata, t.]. sa odredivanje 
sjaja gaJ.aksije? Astr0111om POSmatra prividnrn 
ma~udu (тЈ,. koja је mera rza sjaj galaksij~ 
i ovu ~poreduJe ~ ЗJPSO].~tn~m ~gnitudorn 
(М), koJa pretзtavl]~ stva~ru nJen SJai. Do ove 
poslednje on dolaz1 razшm posrednirn naci
nima. Za o~m on ~oris~.i jednu.i d:Ugu rnag. 
nitrdu da Ь1 odredio dal]юu (D) 1zrazenu svet
Iosnim godinama pomoeu obrasca 

log D = 0.2 (т-М)!+ 1,51 
Mi podloga ovome obrascu је hipoteza, ро ko. 
јој jal!ina sjaja izvora svetlosbl opada sa kva
dratom dailjine. Hipoteza na koju su astronorni 
toliko navikli da retko na nju .i misle· Dak!e 
ako је izvor dva puta dalji, sjaj се iznositi jed: 
nu ~etvrtinu stvarnog sjaja izvora, а ako је tri 
puta dalj.i blce devet puta manji itd. Iz ovoga 
svojstva daljine D proizilaze dve konsekvence 
koje su otkrivene tek primenom teorije rela
tiviteta. 

Prva је ova. Ako sa Ь oznacimo iznos pome
ranja linija, onda fomшla za njenu D doblja 
sledeei oЬlik 

log D ·= 0,2 [т- F (s)- Мј + 1,51 

Drugim reOima D ne zavisi vise samo od т i 
М, nego i od F, koja је jedna komplikovana 
funkcija od Ь, 

Drzeei se svoje pretpostavke da је D·apso
lutna daljina i da formula tгеЬа da bude prva 
а ne druga, astronomi гаdо oduzimaju F (О) od 
т i doЬiveni rezultat nazivaju korrigovanom 
prividnom magnitudom. Moida Ьi pгavilnije 
bilo nazvati је ~alsifikov.anom pгri vidnom mag
ni.tudom. 
.. Druga konsekvenca је jos cudnija. Iz tео

Г1]е sleduje da D nije jediпa definicij a koju је 
n_t~Ce dati za udaljenost jedne i iste ga!ak
&l_]e. N~ ?rimer, ako је moguce izmeгiti uglov
n1 P~eCn.ik galaksije tada udaljeпost ovako de
ternusana ne Ьi blla ravna D nego 

d = D (1 + Ь) -2 

~ tome teorija relaltiviteta ponovo poka
l:~]e u o:-:om kosmolo8kom proЬlemu da uda
l]enost D1]e jedinstv-ena veliCina i da zavJS& od 
toga ~о se meri. Pomocu prividne magnitude 
dolCIXl se do D tzv. udaljenosti odгedene SJЭ.J em. 
а . ~oeu pri vidnog uglovnog pгecnika ~о i d~ 
Nl]edna od ove dve udalJ·enooИ niJ·e n1 tacn! . . ~ 

n1 ~·ija od one dгuge. Obadve su rnog va· 
de?rucl]e daljine i obadve пат daju odg.o se 
ra]ucu, doslednu sli'ku podatka. U pгaksl u 
u~~ ·navode udaljenosti doblven.e na osnov 
S]&]a. 

Jto se daljina neke galaksije ne mof.e 
~~о. de~i~at!-. tako is~ је nemoguce 
0~ d~ti ~ DJ·1h~ve brzшe udaljavanja, 
jet uгaz brzшa ]е Ьesnuslen ako nije utvrden 
iznOS promene koja se javlja sa vremenom kod 
(J(irec!ene udaljenosti. Prvobltno је Hu·bЬle po
kulaD da otkloni ovu_ te.Мtoeu navodeei ukratko 
da- је brz.ina prosto 1znos pom~anja linija ka 
crvenome kraju spektra pomnoien brzinom 
svetJosti. Ovo је dovoljno dobro dok su iznosi 
spektralnih pom~anja ~i, ali Cim su ovi ve
liki i (!dm SU dal]Шe dob1vene na OSD.OVU sjaja 
velike, ovaj odnos ne vaZi. 
Ро miSljenju Мс Vittie-a tumacenje ovih po

dataka stavovima za brzine udaljavanja i dalji
na је тщpotrebno :DamrЭeno. Ako ·Юoristimo odno
se pomeranja lind.ja ka crverюme kraju spektra i 
prtvidnih magndtuda - dve velicine koje se 
mogu posmatrati - moguee је konstruisati te
oriju ekspanzije vasione koja Ы blla u sagla
snosti sa teorijom relativiteta, u kojoj ekspan-

zija neee za'Viзiti od nekog unapred odaЬnlziC 
tipa daljine· IduCi ovim putem Мс Vittie је 
uspeo da, na osnovu najnovijih raspola!ivih 
podataka, poWe da se ekspanzija vasione u 
daпaSnjoj epohi usporava. Do ovak.vog rezuJ:tata 
doveJ.ci su ga posmatra~ki podaci u kombinaclji 
sa teorijom relativiteta. 

Мс Vittie је svojim predavanjem pokuJaO 
da pakaie kakav је upliv teorije relativiteta na 

. astronomiju. Posmatral:ki podaci su nepovred
ljivi а ova teori.ja utiee samo na njihovo tuma
ёenje. Teorija relativiteta nas, dakle, primo
rava na ·isPitivanje u svakom koraku naiih 
argumenata tumaeenja, da li је svaki prividno 
oёevidan korak stvarno sagJ.asan sa ond.m pret
hodnim. Na ovaj nacin, nada se Мс Vittie, d81to 
је jedno tumaeenje, koje i ako nije vemo u 
veC.itom smislu, ipak је stvarno saglasno sa 
podacima koji nam danas stoje na raspoloZeпju. 

(Preveo s enaleskog R. D.) 

Нористи од вештачког Земљиног сателита без посаде 
О предлогу Номисије за васионски nет Америчног ранетног друштва 

Националној научној задужбини САД 

'У фебруарском броју часописа Америчког 
ракетног друштва "Џет пропулжн" ("Jet pro
pulsion") објаВ'љен је исцрпан елаборат под 
горљим насловом, у чијем су састављаљу 
учествовали неки најпознатији стручљаци. 

Чему he послужити вештачки Земљин 
сателит? Које карактеристике се захтевају 
од љега да би био привлачан за војника и 
научника? То су два питаља која чине основу 
за решавање сваког програма изградље са-
теяита. , 

Сателит се неће поставити просто да би 
се о томе касније могло само писати. По
требно је имати довољно оправдаља за тешке 
милионе утрошене у овом пројекту, иако не 
к IIUtЛкjapдe колико се до недавна мислило 
да ће овакав подухват захтевати. За то по
стоје јаки разлози у најмаље шест основних 
nодручја науке и "студија о корисности ве
wтачког земљиног сателита је један од нај
важнијих корака предузетих у циљу пот
~nщања рада на васионском летељу а она 
е, такође, повећати специфично научно 
знање и, индиректно, допринети одбрани" , 
каже се У овом извештају. 

Засада једину моrуhност за оствареље 
~квог nрограма nружа сателит без посаде. 

r аучнИЦи и техничари који раде на дири-ов"--- . 
11 
-пм nрозектилима, ракетном погону и 

11CfDrnmaљy горљих слојева атмосфере јед-08~ су у томе, да најбољи почетак у 
lllle nретставља изградња вештачког са-

телита без посаде. Иза овог мид1љеља стоји 
девет година искуства на ракетним мотори

ма , конструкцијама и системима за стабили
зоваље које he, једног дана, довести до ра
ђаља вештачког сателита . 

Две основне поставке руководиле су, у 
расматраљу проблема, ову комисију : мали 

користан терет може се заиста поставити у 

путаљу кружења и сателит може да стоји у 

вези са земаљским станицама . 

Продискутовано је о шест научних обла
сти примене таквог сателита: 

У астр~ЖО.лtuји и астрофизици, у циљу 
савлађиваља неких ограничеља у посматра
љу која поставља Земљина атмосфера 

У био.л,оzији, за одређиваље посл~дица 
зрачеља из васионе на живе ћелиј е, 

У веза.м.а, за обезбеђење прекоокеанске 
комуникације или да служи као релејна ста
ница за трансконтиналне радио или телеви

зиске емисије, 

У zеодезији, за одређивање толико по
требних (а још тако приближних) конста
ната за далеку навигацију и картографију, 

У zеофизици, за студије ефеката радијациј е 
на Земљину атмосферу, те , можда, на тај 
начин, побољшавање дугорочних временских 
прогноза и 

За специја..лпе ус.л,ове - односно за проу
чавање ефеката бестежинског стања високе 
разређености ваздуха, температур~ ек
стрема, на месту какво се иначе нигде не би 

могло наћи. 



Д8111е се са Земље 11ol')' на небу --: 
која эахаатају 1/4 до 1/2 nyЧJDIX ва

Укоmс~~о би Ч()llell pacnonareo У 
СКОВСКОII nростору тeJU!CIIOIIOII nречниttо: 
10-100 ск теорија каае 1111 би в.еrова 11 
раэдNјан.а' била око 0,25--0,125 лучиих се-

То бк значило 1111 би сам сатеЈIИ'l' 
'l'peбuo да има још IIUЬY нетачиост У кру-
881ЬУ и да бм с:истем за оријентисање и во
lј8ое требапо да буде тачав до 0,1-0,01 

oii)"DIJIX секундм. 
Времена експоиирања од 1G-24 час~ .. 

&сла би потребна за фотоrр&Фисањ.е обЈе
ката исте јачне као оии који се данас моrу 
са Земље фотоrрафисати са те.пескоnом од 
1 метара. За пред.пожеии nериод обипаска оД 
1 'I8C8, nоrребио би било nоставити механи
эам за закпањање камере и телескоnа у вре
ме када бк они били окренути према Сунцу 

Немоrућност 1111 се дође до тако с:нимље
IIИХ фотоrрафија претставља друrу неэrоду, 
uи ће моhи да се разрадк сnецијална техии
u којом би се плоче аутоматски ИЗЈiаrале а 
затим изазИВаЈiе (као што је с.пучај са Пола
роид-Леид камерама) а затим да се пренесу 

тако сЈООIЉене слике путем телевизије МЈ1И 
uuим друrим електронским преносом. 

Прммема у 6моnоrмјм 

Познати струњак за ваздухопловну ме
дицину Др Херман Шефер (Нennann Scha
efer) износи основне проблеме: потребно је 
Ј13.11ОЖИТИ ћелију орrаиизма зрачељу при
марних честица у трајању од више дана а 
затим моћи проучавати тепа животии.а. Сто
rа он nред.паже повратак оваквих справа 

Н8'1'р8Ј' на Земљу. Оrромиа предност сатели
та над ракетама, па чак и балонима, састоји 
се у томе, ~ они моrу да остану дуrо вре

мена на наЈвећим висинама. 

Бестежинско стаље, nак, мorno би се 
nроучити и у специјапној кутији са живо
тињама које би требало да се врате на Зем
љу. НекОЈIИко канапа на радиОЈЈ'апасима 
'l'еЛ~рисало би притисак хрви и дисаље. 
На таЈ начин сазиапо би се мноrо о појави 
која се очекује да ће зна'I'Rо сметаТи бу1Ј3-
Iьаl васионским пуnощима. 

Али сви ови утицаји моrу ее исnитати 
еамо у љиховом физЈЮ.IIОШКом виду, ду
шеае промене мореће се nроучавати на 
II8DI QYnl Ra'DIН. 

Еверrија је о:свовна у проrчаваљу .,._ 
II()Cфope. По.л&рна СВеТЛОСТ, ]ОИОСфера М 
промене у јаЧИНИ :маrнетноr поља зависе од 

еверrије прммљене из васиоие. . 
Ј]iосМатр&Ч на Земљи ~а своЈих тешttоћа: 

38 
њеrа најинтересаитриЈе врсте • енерrкје 

аnсорбоваИе су од атмосфере и он никада 
вије у 110rућности да их све проучи. Уз no
lloћ сателита то би се моrло учинити, no 
мюиљењу Хомера Њуела (Homer NeweU) МЗ 
поморске опитне лабораторије САД. 

Савремена исnитиваља извршена уз nо
моћ ракета обезбеДИЈiа . су нове инструме~ 
с којима се истражу]у Сунчева електро.. 
маrнетска зрачеља од видљивих, па све до 
Х-зрахова. Ова техника може да се ,прила
rоди и за употребу на сателитима . 

Постоје и неки проблеми, на пример 
обезбеђеље извора енергије. Мерења захте
вају известан облик енерrије, највероватније 
из батерије. Тежина и недостатак простора 

оrраничиће сателит на краткорочни рад, nо

што не би бИЈiо моrуће да се носи довољно 
батерија. Ипак, моrао би се применити само 
повремени рад ИЈIИ транзистори који траже 
спабе струје у инструментима, како би се 
смањио терет. Сунчеви зраци могли би се 
употребити за поновно пуњење батерија са-

теЈiнта. 

Температура је други тежак проблем . 
Ако сатеЈIИт увек · окреће једну своју страну 
према Сунцу, она ће ускоро постати непод· 

ношљиво врела. 'Уколико би се, пак, обртао, 
требало би обезбедити и систем за стално 

оријентисаље инструмената. 

Бестежинско стаН:е је на сателиту друrо 
питаље које треба расмотрити . Мехури!ш 
raca у батеријама који би, нормално, на 
Эемљи, излазили навише, остајали би тамо 
rде би се образовали и проузроковали изли· 

ваље електролита. 

Конструкција сателита испуштала би 
непрестано rасове са свих површина изло
жених васионском простору и метал би се 
полако испаравао у вакууму. Ове пој аве учи· 
ииле би rотово немогућим мерење састава 
простора у близини сателита, како каже 
Њуел. 

Шта интересује метеороnоrа 

. б уч~ По]аве Сунчевог зрачења тре а про ,1 инамнк 
У детаље, пошто су оне узрок д у 
Земљине атмосфере. Једна платформ:ца. 
васиони бИЈiа би идеална за мерења Су 3 
изјављује Јуџин Волеј (Eugene Bollay), 
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једноr америчког метt:оролошког бироа. 
PaiJ1!1· 

"Проучавање количине метеорске п as!l' 

не, повезане недавно са rодишњим nад дР· 
нама од стране аустралиског научника ив!IУ 
Боуена (Вowen.), заслужује интенз 
nажљу, додаје на крају он. 

tfa1111110 ,.обија reoAuиja 

Са сnецијаЈIНом техником, сатепит . би 
моrао бити осматран визуепиим nутем на 
8ИСЈd1И од 400 7CJt, али на, рецимо, 1.600, већ 
ен било тешхоћа видети ra. 

~тежииа у примењивању оваквоr предмета 

ва небу за сврху rеодезије, излаже Џон О'Киф 
(John O'Keefe) из Армиске картоrрафске 
спужбе САД, састоји се у томе, што ми не 
распОЈiажемо одrоварајућим rеодетским nО
датцима за nредвиђаље тачне путање кру-

•ења". 
ОН тврди да би један предмет на висини 

од 800 7CJt моrао бити мерен са европских и 
америчких станица са rрешком од једне 
пучне минуте, збоr нетачности у вредностима 
rеоrрафиских ширина и дужина. Или би 
моrло бити разлике од око 10 сек по једном 
обИЈiаску, између положаја израчунатих на 
основу посматраља и стварноr положаја. За 
двочасовни обилазак то би изнело грешку 
од две лучне минуте на дан. 

Релативни положаји континената боље 
би се могли одредити, уколико би се сатепит 
применио за координациону тријангулацију 
према О'Кифу. Апсолутна вредност Земљи~ 
ноr убрзања моrла би се добити из посма
траља из само једне државе и претстављала 

би средњу вредност за знатну област. Данас, 
техника мерења "g" састоји се у мерењу на 
раЗЈIИчитим тачкама и, затим, у налажењу 

средње 13редности из ових резултата . По
стоји опасност од мањег узимања у обзир 
планинских области, тако да се чине систе
матске грешке. 

И данас, још, Земљина брзина обртања 
не може се са тачношћу одредити. Разлог 
томе је недовољно тачно познавање Зем:љи
ноr средњег полупречника. Полазеhи уна
траг од линеарне брзине Земљине површине 
измерене из посматраља сателита , било би 
моrуће прорачунати дужину средњег полу
пречника Земље са жељеном тачношhу. 

У сnужби веза 

Сателитске релејне радио станице при
мачне су само за премошhивање океана , 
сматра др. Џон Пирс (John Pierce). Њима 
недостаје прилагодљивост земаљских систе
ма и нема много разлота надати се да би 
сателитске релејне станице могле да се 
такм~е у трошковима са микроталасним 
})епеЈима или коаксијалним кабловима . 

. Постоје, међутим , два различита система 
kОЈИ изгледају применљиви: 

Известан број лопти на релативно ниским 
tlутањама, тако да се једна од њих може 
стапно "видети" са давача и примача или 

Употреба равног огледала са 24 часовном 
:тањом изнад екватора, на висини од 35.200 

· Оно би било видљиво све до седамдесе
: стеnена rеографске ширине или, боље 
~. У свим настањеним областима . 

Проеиуом .. е С81811ИТ8 

Постоји упа.цљхва разтска у npojeпllll& 
сателита којм се раскатрају у ~ 
IIИШЉelblOia. 

Они варирају од Пирсовоr равноr 01'-
Д&Јiа од 30 метара - на 35 километара •· 
сине, до О'Кифове шуп.ље алуминије~~е .JIOPr 

Сложеии CttiUC.Il!C ЗeAЉutte nовршиие !Са!СО се ваn 
из ;eдtte ра~еете 

те пречника 2,5 .м. и "врло малоr апарата" 
Шеферовоr. Време кружења креће се од нај
више неколико недеља (код Шефера), до 
неодређено дугоr периода Пирса. 

Можда ј е то најубедљивији доказ у при

лог потребе координисаног проучавања пи- . 

тања сателита . Очигледно је и разумно да 

сваки научник разматра сателит у облику 

који би био најповољнији за његову област 
примене. 

Тако би О'Кифова шупља лопта могла 
служити и као Пирсов рефлектор, али не и 
за Боуенову платформу за телескоп . 

Најтежи задатак с којим би се суочила 
конструкторска група којој би се поверило 

nитање nроучавања сателита , било би ко

начно њеrово пројектовање . Оно би прет

стављало збир компромиса да би се задово
љили сви, али нико у потпуности. 

,.То није ствар следеhе две године . Нити 
је то вишестепена међупланетарна ракета са 
посадом. За овај сателит не постоје још пла
нови, нити се он игде још гради . Он ће прои

зиhи из овог предлога - озбиљног тражења 
реалистичке студије једног од највеhих ин

жењерских подухвата свих времена - првог 

Земљиног вештачког Месеца", тако завр
шава ова студија. 



U U sVE~IJR 
LET . mlaznika rakete mora Ьiti vrlo velikcl. 

v« nekoliko naj- n]a iж na pr za kretanje u Ьezvazdu§norn 
PozDato је da 8е do ваd6 lju ав~ т~ ро pomenutoj jed~ini_, za ~ake~ kod 

poenatijih atrumjaka u _svetu una .:Oemir, ka~ р . 1 tivna kolicina gonva tznost 90 Уо od 
Qaut1ke izjaвnilo 18 skori J;:tatavlja viAe uto- ko]e re ~ rakete ,pri brzini isticanja pro-
pi&i tvrdeCi da to ne ost. u ovom Clanku :t:: sagorevanja С:С. 4000 т/ sek. m<>Ze do-
p ju, De80 naj~U: -:"::oliko najistaknutijih s~l:i brzina od 9200 m:fsec.ta· lntj: pr_e~ 33000 
~ isneto ~radnika na polju as~nau- kт/h. r>anaSпji eks~~ 1 _avюn~ sa ra-
IO\'jet8kih na . toga leta. roku n]ego- ketnim motorima dosttgll su_ vec Ьrzine ·oko 
tike о nll&lu oetvarenJ8 . koji ве u vezi sa 

2500 
kт/h. Ako konst_ ruk_to. nma motora . pode 

...., tzvodenja i proЬleJDUDa h 
. .... ju za rukom da brzinu tzduvru gasova P<>VlSe na 
tiJD pojavlju · . rema njihoVOID mi-

Razvoj ut:roМutike ае, Р oda 
11 ј mote podeliti u tri peri · · 

jen ~ ..-od pretstavlja pojava i usa~ 
..-. posade sa daljinllkim radto-

vanje rakete Ьеz . . ' la dostil:i visinu od 
opnvljanjem, ko]a bl ml~ -.....Iine Ovaj se 
СЈО-4ОО km 4zna<1 Ze ЈШе ....,. • -· • 

:М..tak ~ smatrati vee tehnickom s~arno-
.. a1i prvi period aвtronautike ne :U ~~l~ezaVJien. Njegov Ьi kraj Ьiо oЬe-

lim 1-~.nranjem Zemljd.мg ve§tack~ lden uape - - · њ ... ti.CnOJ ~&telita--rakete, koja Ы se kretaJa ро eu: 
Ш kru!noj putanji oko nje. Ostvaren]e ?ve 
oenove za dalji uspeh na polju ast~on~uti·ke, 
treЬelo ы u krajnjem sl_!Xaj~ . oeekivati oko 
1985 god., ali verovatno 1 ram]e. 

Zadatak drugog perioda treba da bude kon-
ltrukcija i usavrlavanje vasionskog broda sa 
posadom od dva do tri Clana, koji Ьi se _mogao 
na vJaini od 500 kт, kretati ро krumOJ pu~
nji oko Zemlje. Letove ove vrste treЬa ~eki
vati oko 1975 ttodine. Zavr§etak. drugog penoda, 
verovatno oko 1980-1990 god, Ьiо Ьi oЬeleien 
letom vel: usavtienol( vasionskog Ьroda ~о 
Мевеса, Ьеz sТ>u!tanja na njegovu povr5шu. 
Тrel:i period, koj i Ьi prema tome ро~~ neg~e 
oko 2000 god., treЬao Ьi da dovede do !Spun]e
nja osnovnOI( cil ja astronautike - do leta sa 
spu!tanjem.na druga neЬeska tela. Naravno da 
Ы prvi takav let sa spu!ltanjem Ьi.о izveden na 
Mesec 1 to vasionskim brodom Ьеz posade. 

Osoblne vasionsk~ broda za ovaj let mogle 
Ы se ovako definisati. N;paovu pogonsku grupu 
sa~injavace tri razlitita tipa motora i to: tiШ'
Ьo-mlazni, naЬojno-mlazni i raketni motori. 
Као 1to је poznato, za manje brzine najefika
sniji od ova tri t ipa је turЬo-mlazni motor, 
dok sa povel:anjem brzine dolaze do izraiaja 
svojstva naЬojno-mlaznog motora. Za velike 
brzine leta oko 5000km/ h i visine iznad 40-
50 kт. jedini motor pak koji је u stanju da 
oЬezЬedi let broda u tim razredenim slojevima 
atmosfere (ра ~ak i u kosmickom prostoru) је 
Aketni motor. Pror~uni pokazuju da njegov 
koeficijen.at korisnosti raste sa povel:anjem br
zine leta, i dosti!e maksimalnu vrednost na br
zinama oko 10.000 km/h, zaddavajul:i veliku 
wednost i na vel:im brzinama leta. 

JedniW!na К. Е. Ciolkovskog pokazuje da 
raketa teoriski nета granice za brzinu leta. 
Medutim. da Ьi se postigle velike brzine leta, 
nketa mora imati veliku relativnu kolitinu go
riva, dok brzina isticanja produkata sapeva-

Izgled vasionskog Ьтоdа 

. 4000 m/sec. onda се se sa avion.om u эtvarnim 
uslovima moei dostici .brzina preko 10.000 km/h. 
Naravno da се aV'ioni, da Ьi dostigli tako veli
ku brzinu leta, trositi ogromne ko.Нcine goriva. 
Ako za ovaj slucaj kao najmanju vrednost u
svojimo teiinu goriva od 75 % ukupne tezine, 
raketa Ьi Ьila teSka oko 40 tana. 

Poletanje vasionskog broda -sa Zemlje iz
velo Ы se pomoeu startnih kоИ.са sa startne 
rampe, cija Ьi duzina iznosila oko 5000 m. 
I7vu etapu puta, od ·poletanja ра do dostiz~· 
nja brzine oko 1000 km/ h vasionski brod се 
preC:i zahvaljujuci snainim tu-rbo-mlaznim mo
torima, koji, kao sto smo vec rekli , pretstavl]a· 
ju najoogodnije ,pogonsko sredstvo u pogledu 
efikasnosti na visinama i brzinam.a koje dolaze 
u oЬzir za prvru etapu puta. K ada vasio?ski 
Ьrod dostigne brzinu oko 1000 km/ h stupa]U u 
dejstvo naЬojno-m[azni motori, uz istovremeno 
odЬaci.vanJ· е do tada koriScenih turbo-mlazПJh 

ь·omotora, ,pomoeu padobrana. Zadatak na oJnd 
rnlazni!h motora је da vasionski brod dove u 
do 50.000 metaтa visine, povei:avaj uci mu . ь~·· . · · се 
:IJinu pri tome do 5000 km/ h. N а ovo] VJS1П1 

. 
zatim Ьiti odЬaeeni i naЬojno-mlazni motori, 
zajedno sa konzolnim delovima kri la, koja ~а 
toj visini ne mogu, zЬog velike razredenos .~ 
isтщnjavati svoj osnovni zadatak - stva:an~ 
sil~ uzgon~. Sada stupaju u dejstv.~ .raketru :Osti 
ton, montirani u trupu broda, 01 .1 е pre~ е· 
u rau-edenim slojevima atшosfere i V'150 . а )<i 
fikasnost na Vlelikim brzinama treba vasJons 

!JrOd da odvedu Sto dalje u prostor, poveava
·u[:i rnu visinu sve do momenta kada bude po
~na cela koli~ina goriva i raketm. motor 
prestane da radi._u tom trenu~u, iz trupa va
siooskog Ьroda, b1l:e automatski Izhatena manja 
raketa, ltoju l:e sopstveni raketni motor goniti 
dalje prema Mesecu, dok се se u meduvremenu 
truP vasionskog broda radioupravljanjem vra
titi na Zemlju. Kada se izbaeena raketa do
voljno priЬli.Zi Mesecu, impulsi snainog ze
maljskog radio-lokatora komandova6e automat
ski orijentaciju rakete mlaznikom u pravcu 
Meseeeve povr§ine. Na rastojanju od Meseca, 
koje {:е blti odredeno intervalom vremena od 
prolaska snopa zemaljskog radio-lokatora, po
red rakete ра do povratka odjeka sa Meseca, 
Ьlее ponovo ukljucen raketni motor, koji се 
sada kociti sloOOdan pad rakete. Kada ona 
konacno bude sletela na Mesecevu povr
§inu, iz nje се izaci rad1om komandovani ure
!'!aj za merenje reljenih velicina, koje l:e zatim 
aut.oma·tski blti poslate na Zemlju. 

Ovako doЬijeni podaci о prilikama na Mese
~evoj povrfuli, Ьiсе od ogromne koristi za ko
nacni cilj astronautike - let rakete sa ljud
skom posadom na druga neЬeska tela. 

PoseЬa:n proЬlem za ostvarenje toga leta 
pretstavljaju Ьioloski elementi i pitanje cove
kovog opstanka u toku puta, kao i na samoj 
planeti. Poznato је da је, izmedu ostalih uslo
va ·koji vladaju na Zemlji, jedan od najvazni
jih parcijalnti oritisak kiseonika potrebnog za 
disanje, koji iznosi 159 mm Zivinog stuba. Pri 
penjanju u visinu pritisak opada tako, da na 
visini od 12.000 т ukupni pritisak vazduha iz
nosi 150 mm zivinog sroba, sto ј е manje i od 
parcijalnog pritiska kiseonika na Zemlji. Zbog 
toga zamena vazduha na toj visini Cak i cistim 
kiseonikom ne moze da spreei nedostatak kise
oni..ka potrebnog za disanje. Letovi iznad 12000 
т . se mogu dakle vrsiti samo u hermeticki za
tvorenoj kablrn sa nadpritiskom. 

Zadatak obezbedenja dovoljne kolicine va
zduha za posadu vasionskog broda, potrebnog 

Pokтetna astтonomska izlozba. - Pokгetna izlozba 
Astгonomskog drustva »Rиder Boskovic• zavrsila је· 
svoje prvo pиtovanje. Oblsla је nekoliko gr·adova Voj
Vodine: Novi Sad, Sremskи Mitгovicи, Rиmи, Весеј, 
SuЬoticи i Sombor·, i ponovo se vrati la и BeogJ·ad, 
odakle се nastaviti риt и j иzne delove nase RepиЬlike. 

U Novom Sadи izlozba ј е otvor·ena 10 oktobra 
1954 godine, и tokи proslave oslobodenja grada. Naza
l~st, zbog slabe p r opagande i nepogodne izlozbene sale, 
nrsu lspиnj ena oeekiva nja. Ali i pored toga izlozbи је 
~setilo oko 5500 lioa, i to najvise voj nika (oko 3000). 

S 
oktobr a za tvorena ј е izlozba 1, za t im, prebacena u 

remsku Мitrovicи . 
U U Sremskoj Mitгovici pos tignиt ј е potpиn uspeh . 

toku trajanj a izlozbe (od 1 do 9 novembra 1954) 

za ~је, treЬalo Ьi da se reAi re2lei"VDim ko
hёinama teёnog .luseoD1ka u samom Ьrodu, koji 
pri .isparavanju daje 789 litara ~ u ~ 
sovitom stanju ро 1 litr11 t.eaюg. Takode ее Ьt
ti potreЬno vr!itl hemiзku t"egeneracijll vazduha 
u .кabini. Pred.log da ~ ova regeneracija vdi 
gajenjem zelenog rastinja (na pr. 1 т'" ро~ 
11sta tlkve oЬasjan Suntevom sveU~u prolZVO
di koliCinu kiseonika koja је dovoljna za dva 
roveka pri wnere.oom radu), postavlja apeci
jalne zahteve za konstru.kciju vasionskog bro
da, iziskujul:i izmedu ostalog, mnogo sloЬodne 
povrSine i sveUosti. 

Isto је ta:ko va.Zno dejstvo smanjenja Ш 
potpШlog otsustva gravitacije na ooveaji 01'
ganizam. Re§enje ovog pitanja је oteiano t1me, 
sto је za prouёavanja vrlo komplikovano ve
М.acki izazivati Cak i delimi~an gubitak tefine . 
Izvesni rezultati na tome polju su ipak. vel: 
dobljeni pri aspiti.vanju Zivotinja (majmuna 1 
m.iSeva) u sloЬod.nom padu rakete sa visine od 
149 km, do njenog ulaska u gШсе slojeve at
mosfere, cime је Ьiо izazvan efekat guЬitka 
teZine. Oni govore u pril.og miAljenja da !ivi 
organizmi mogu podnositi izvesno vreme sma
njenje gravitacione sile. 

Svaka:ko da su od velike va!nosti i vel.ic':ine 
dostignutih ubrzanja 11 toku leta, pri poveeanju 
brzine broda i promeni pravca njegovog kre
tanja. Poka:zalo se medutim da izvesna preop
tere<:enja (na pr. a.k.o ona dejstvuju u pravw 
od grudi prema ledima) mogu bez ~tetnih po
sledica ро eoveeji organizam dostici i oвam.de
setostruku vrednost. 

Iz ovog kratkog pregleda vidi se da su pro
Ьlemi koji stoje na putu pri re5avanju pitanja 
meduplaнetarnog leta, naroC:ito ako uzmerno u 
obzir i ostale koji ovde nisu pomenuti (uticaj 
kosmiCkog zracenja na coveeji organizam; mo
gucnost sudara sa meteorima, i td), veoma slo
zeni, ali ne i nesavladivi, sto nат daje nade da 
verujemo u realnost postavljenih rokova za 
konacni uspeh astronautike . 

Ing. Mil. М. Jugin 

iz lozbи је razglcdalo oko 3000 posetilaca. Za ovaj иspeh 
nar·ocito је zasl иi.an dr-ug S. Bezdanov. Odriano је i 
jedno pгedavanje i tom prilikom osnovana podruznic;:r 
naseg Dr·ustva. 

Posle krace раиzе izlozba је nastavila риt i stigla 
и Rumu. Stanovnici Rume imali sи mogucnosti da 
od 2 do 7 janиara 1955 godine razgledaju izlozbeпi 
materijal, ali, nazalost, to је vrlo mali broj gгadana 
иcinio . IzloZЬu је posetilo svega 500 lica, od cega vr·Jo 
malo. daka i_ vojn ika .. Odrzano је i jedno pr·edavanje, 
al1 ш to niJe •zagreJalO« stanovnike Rиme. 

Od 9 do 28 januar·a 1955 g. pokretna izlozba nala
zila se u Becej u. 1300 posetilaca sи se divili slikama 
nebeskih tela - о tom e svedoci k n jiga utisaka. u tokи 
t ra janj a i zloZЬe od ri.ano је jed no p redavan je. 



SUЬotJcl prthvatlo је ow 
JЬrodnl шdverzitd u jom 1 propapndom. 

llloiЬU • vrlo doЬrom 0=~ton Vujkoviё, naro-
1181ue18J' ove шtanoVe, ј doprlneo uspehu iz}o!Ьe. 
lllo и 18takao t mnOIIO ь~ au vrlo dobro poseeena. 
Dva odrt8'la predavanja Ыtl zadovoljni Ьrojem pose
alt, na!alost. ne ma!emo do 7 reьruara ove godine 
Wка t.zkdЬe. Od 30 januara 2300 tjlacв. KakO је 
laloiЬu је razgledalo IVItael~ treЬ:C:: odgovore pro
to mocuee? Na ovo р D)e 
IYetnt radnlcl grada SuЬot~Ьoru је pokazao kako 

Radnlt!Jd unJyerzltekut u7000 ....,setjJaca jziotЬe 1 oko 
treЬa populartlatt nau · ..- to је uspeh 
21100 aluJalaca na 11 odrЬnih predavanja ~rlca Kal~an 
1 dkojlml • eCamЬdaoterl~~v~i;~~':'~:~n~~~ izvrilli svoj 
1 NIOV " Jik ~eatitatj. 
zadatak. Njima se moradl ovomв..fe"ju ~~Ьotici 1 Som-

TreЬa napomenutl а u "" • . t:. t k t 
Ьoru uz svaku sliku postojao је 1 odgovaгa)~ i ~ : 
na madarskom Jeziku, tako dв su 1 pripadnicl ma а -
lke naclona\nostl lmall mogut:.nostl da shvate osnovne 
pojmove iz astronomlje. . Ь\1 

Aatronomsko druJtvo •Ruder Bo§kovlc• n~Je . о 
u mo cnOIIti da samo orpnizuje jzlotbe u poJediшm 
11181tl:'a 1 zato ве obгatilo ~ekгetarljattma za pгosvetu 
1 kulturu ва molЬom da onl pгime na sebe oгganJza-

Opet utaelae pltanje о oleteelm tanJtrlm&c.-

Specljalna pslhoza •leteёlh tanjirac koja se od 
pre nekollko godjna, naгoclto na Zapadu, razb~ktala, 
izazlva tlve dlskuslje 1 komentaгe о poreklu ov1h po
java u atmosferl Z8 koje nema sumnje da su zapa!ene. 

Cit8va stvar је u pos1ednje vreme ponovo aktu.~ 
eln8 1 opet se uvellko pojav\juju vestj ili ~\anci kOJI 
u nll8tavclma iznose Lstorjjat zapazenih pojava na
zvanlh •te1eёim tanjiгimac , pojedine nove slu~ajeve 
kako au ih ocevidci Ш zvanj~nl izve§taji opi.siva\1 Ш 
nj\hova twna~enja. 

О postoj8nju ovlh pojava nema sumnje, jedjno 
ае jOI! nlje uspelo dati, sa fizika1ne strane, uЬedljivo 
tumarenje za njlh. Najverovatnlja jzg1edaju tuma~e
nja na bazJ optl~klh 1 elektromagnetskjh pojava. 

Medutlm, ne manje је verovatno ј tuma~enje da 
su neke od ov1h pojava ustvarl letet:.e ma§jne novog 
tlpa, 88 111 Ьеz pllota, zapazene ispгva ug1avnom iz
nad SAD 8 docnijc nad Evгopom, lako izgleda da se 
Ьаl zvanl~nl kгugovl SAD t1·ude da §to vi~e zamute 
eltavu stvaг 1 skrenu pa!nju javnostj na dгugu stгanu. 

Najstarljl nema~ki vazduhopJovni ~asopis •Dег 
Flieger•, u br. 2/1954 navodi ponovo, u svom vazdu
hop\ovno-pollti~kom mese/!nom pregledu, komentar Dг. 
Веkа (Beck). U ovom komentaru iznosj se jzve§taj 
lefa АtаЬа odbгane ameгl~kih snaga u Tokiju od 
9. V. 1953: •· .. u vi!e mahova su u oЬ\ast\ Pacl!lka, 
аа na§lh brodova 1 aviona, videna leta/: atela nepo
matog рогеkЈ8. Kod otгva Tinlan (sa kojeg su 1945 
godine poJete\1 prv\ avlonl sa atomskom ЬоmЬоm pro
tlv Japan8, prlm. uгedn.), jedn8 od ov\h • letllicac Ьila 
је progonjen8 od naA\h specjjainih avion8 1 nestala 
u moгu.c 

Da\je, lstl Ьгој fasoplsa d8je izvode iz pover\j\vjh 
lzvettaja d8 postoj 1 verov8tnoca da su pronadenl me
todl kor!At:.enja novlh izvora eneгglje za pogon 1eti
ltca, fak se u prUog ovoj tezi cjtir8 1 izjava pozn8tog 
pionlra raketne tehnike 1 118tronautjke prof. Heгmana 
OЬerta. 

Svojevrerneno Је u Engleskoj pisano da је· 20 IX 
1952 nekl arebrnastl dlsk prlsustvovao kao •gledaiac~ 
manevrlma NАТО-8 •Mainbracec, septembra jste go
dJae u Velikoj Brltanijl а zatim prat\o jedan 1ovafkl 
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tarljatl za prosvetu anga!ovall su za to 
cljU.. sekreodn. narodne unjverzjtete. Ove ustanove, 18 
radni&~ . е eha, oЬavile w svo] zadatak. ZЬog 
manje Ш ;::ms':: dru~tvo jm је jskгeno zahvalno. 
toga As::m adnjci Novog Sada, Sгemske Mitгovjce 

Kul е(! . г suЬotice 1 Somboгa pokazali su intere~ 
Rume~ ~ e)atrali su potгeЬnim da svoje gгadane upo.. 
sovanзa ~·gnucjma astгonomskih nauka. Ali zaito 
znaju 8~ 0~~ tz!DtЬu ostali gradovj Vojvodine : Pan
nisu рг va Zrenjanjn Кikinda, Kula, Backa Topola 
~evo, V~aipatin? ve;ovatno pгosvetni гadnici ovih 
VrЬas mjs\e. da su opгavdali sebe, kad su Astro
gгado;a n~гu§tvu javili da izlozbu ne mogu pгihvatiti 
noms 0~ rjjaJnjh гazloga, Ш toЬoz, zbog toga §to ne
zЬo~ maodgeovaгa]·ut:.u salu? Zаг se uz malo tгuda nisu 
maзu 'ti? 

Је ove pгepreke otstгarn · . . . . . 
mogl Ј d da mnogi pt·osvetnl гаdшс1 JOS ш danas 

zg е а §' · · ь ь ne shvataju znacaj •Ьоr~е za . 1геще zna?J.a, or u pro: 
tiv kulturne zaosta\ost1. Ov1~ d:ugov1ma tre'?alo ь1 

kazatj knjjgu utisaka ove ?z~mbe, ра da v~d~ §t.a 
~ 1 tоз· ЬоnЫ neobrazovaш 1 po1uobmzovaш 1Jud1! 
m1s е о d · v · ct· k Izlozba, posle Beogra а 1 OJVO ше, us oro na-
stavlja put kroz SгЬiju i Kosmet. Nadamo se da uspeh 
nеёе izostatj. 

Т. f). 

avion tjpa »Meteor« do vazduh opJ.ovne baze u Тор 
cliff-u, Yi>гkshire. 

Svedskj §tab odbгane objavio ј е 17 decembгa 1953 
izvestaj о pojavj nekog stranog tela iznad Juzne Sved
ske. Ono је tada, navodno, na jveeom brzinom odle
telo u pгavcu ostrva Rigen na Baltiku .. 

Nad svim krajevima Nemacke, naгoc1to nad Ber
linom, zapazena је takode ova pojava koja је uce· 
tanjiгa « , medutimh«gjt- .. 
stala narocito poslednjih meseci. U FrancuskOJ Ј е, na
ime u periodu od 1947 do 3\ . XII.\953 Ьilo 73 pojave 
•leteёih tanjira «, medutim za prvih devet mesec1 1954, 
ргеkо 20 pojava. . 

Prof. Vedad Егs jz Ankare pricao mi је da Ј е и 
septembru ove godine, u toku od nekoliko minuta, 
sa јо§ nekoliko poznanika, pratio pogledom u .>umra· 
ku te\o cigarastog oЬ!ika, oiviceno mnogobro]nlll1 sve
tle<:im tackama, koje је izgledalo da vнсе za soЬom 
јо§ dva tela valjkastog oЬ!ika ј koje se kгeta lo ogeom· 
nот brzinom. 

Medutim је u SAD broj pojava manji ove godine: 
87 do 31. VIII. u odnosu na 429 u prosloj godini. Re
koгdna godina u SAD Ьila је 1952, sa vise od 1 .7ОО 
pojava •Jetecih tanjira «. 

Pojave krajem oktobгa nad nasom zeml jom po
kazuju re<:ito kako је te§ko dati njihovo tumacenJe, 
pogotovu kada se radi о nepreciznim ј pt·otivtll·ecn1m 
izj~vam~ ocevidaca. Ipй:k postoje mnoga tum3CC!l)~ 
ov1h po]ava u svetu, ра cemo bez komenta гa пеkа 0 

njih ovde izneti. ' 

Sta se sve k.aze о pojavi »letecih tanjira• 

Tehnickj vazduhoplovni obave5tajni centar А'ГIС 
u SAD izdao је 1. 1. 1952 rezultate ispitivqn ja kOJ~ 
је izvr§io na osnovu prim\jenih izjava ocevidoca е 
analize slucajeva. Prema ovom izvestaju ove _poJav. 
mogu se Pl'Otumaciti na sledeei nacin : sond<~ Zl11 . ь~е 
lonj 14,4%, poznate letilice 15 2% astгonomskc роЈ а е 
17~8%,. svetlostl na nebu i dr~ge 'meteorolo~ke. pOJ%avr~ 
ptt~e 1td. 6,3%, mistjfikacije 1,6% , poгemeca]l I ~ama 
5,8 l'o, nedostacj Ш nedovo\jni elementi u lZJ Э 
23,6% i najzad neгazjasnjene pojave 14,3 '/о . . i 
Gouzjt,. ~ire~toг Ljonske astгonomske opservato!'lJ~i· 
АгmеЉш, d1rektor Opseгvatorije Monte магю u 

_________________________________________ 4S 

11. sanatraJu. da su .. leteCj tanjiric ileвto meteor1 ш 
111 giaste munзe. 
ltU Danjon ј Couder.c sa P~~ke opservatorlje su pro
tiV 8 vazduhoplovcl Gabnзel Voazen (Voisin) ј Pjer 
Кl~rman .<.Юosteлnann) veгuju u vasionsko porekJo 
JeteCiЬ tanJIГ8« . 

• Noel Skot (Scott), americki fizj/!aг smatгa da Ь1 
rвzredeni vazduh na vгl? veJikjm visinama mogao da 
ьude mesto vгlo snai.rн~ elektrosta~i~kih pojava, а 
ponekad ј svetlosnth, kозе Ь1 davale 1 гadarske odje
ke on је to, navodno, ј ekspeгimentalno dokazao pod 
~enim zvonom iz kojeg је Ьiо iscгp\jen vazduh. 

nonald Mencel (Menzel), pгofesor sa Harv8rdskog 
univerziteta izdao ј~. pos~~':lu k~jigu u. kojoj је do
k&Zjvao da su • letect tanJIГl• ob1cna pг1rodna pojava 
uglavnom posledica prelamanja .. svetlosti. 

Juinoafгi~kl astronom Dаш]е\ Fle<:eг (Fletcher) 
koji је ј sam video. jednu ovakvu P?javu mШjenja 
је da se гadi о proJektiluna эа dгug1h planeta i ~i
njenica da se oni pojavljuju u svim kгajevima sveta 
ukazuje, ро njemu na to, da је moguce da Jjudi sa 
tih projektila prave geogгafsku kartu Zemlje. 

Jedan od ug1ednih ocevidaca pojave • lete/:ih ta
njira• poznati astгonom iz SAD Klajd ТоmЬо (Tom
Ьaugh) kojj је otkгjo planetu Pluton, izjavio је da 
ono ito је on video ne odgovaгa nikakvoj opti~koj Ш 
neЬeskoj pojavi. 

Najzad је interesantno cuti i astгonauticaгe, ne 
cittrajucj druge strucnjake-ocevidce Ш one koji su 
dali svoja uostalom pt·otjvre<:na misljenja о ovoj 
pojavi. 

Pretsednik Medunarodne astronauticke federacjje 
· IAF i Ьivsi pгetsednik ugled.nog nau~nog Americkog 

raketnog dгu§tva, inZenjer Frederik Durent izjavio је 
vrlo skepticki da Ьi, naravno, Ьilo lнdo re<:i da •leteei 
tanjjгi • ne poticu sa dгugih planeta ili neЬeskih tela. 
Takva mogucnost, doduse, teoretski postoji, ali јо§ 
nije nicim dokazana. 

Ing. Jozef Stemer, sekretar IAF-e rekao је da ne
moguce ustvari ne postoji. »Leteci tanjiri« pretstav
ljaju najcudniji proЬ!em danasnjice. Onj mogu na 
istj nacin poticitti sa drugih planeta, kao i sa same 
Zemlje, po§to Zemlja nije jedino telo u vasioni na 
kojem mogu da zive inteligentna Ьiса. Resenje ovog 
ргоЬ!еmа, prema njemu, treba p1·epustitj buducnosti. 

Poznati 1-aketni strucnjak i jedan od prvih teo
гeti~ra astronautike, prof. H erman Obert ostao је 
pri svom ranijem stavu da poreklo »letecih ta njira« 
treba trazitj na drugim nebeskim teJjma. Sve dosad 
poznate letilice na zemlji kod veJikih brzina ргаvе 
ogromnu buku i proizvode kondenzacione trake leteci 
na velikim visinama. 

Jedan od najpoznatijih savremenih teoretjcara no
vih vrsta гaketnog pogona i dvapн t pretsednik IAF-e, 
sada diгektoг Instituta za fizjku mlaznog pogona u 
Stutgartu, prof. Ojgen Zengeг odЬija da su >> leteci 
tanjiri« zemaljskog porekla. On svaku ovakvн mo
gucnost izjednacuje sa nulom , pos to nijedna dгzava 
nije mogla ро njegovom miS!jeпjtt, da za samo neko
liko godina dostigne napгedak koji zahteva, ро nje
govom mi.Sljenju, najmanj e 50 godiпa tehnickog гэzvо
)а. Vanzemaljsko· po1'eklo >> 1etecih tanjit·a • , ргеmа пjc 
mu, је moguce, ali jos nije dokazano. 

. Na osnovu sveg poznatog materija la о navedenim 
PDзavama mogu se izvuci s ledeci zak1jucci: 

1. Da su zapazene izvesn e pojave vг lo raznolikog 
kaгaktera, sudeci ро jzjavam a veгodostojnih svedoka. 

2. da ј е је veJjka veciлa pojava razjasn jena na za
dovoJjavajuci nacin, poznatim pojavama i p redmetima. 

З. Da jedan maJj, neobjasnjeni, deo poj ava moze 
da se pripise lete\icama novog tipa koje grade izve
sne zemJje. 

1 
4 .. Da za tvrdenje о m eduplanetarnom poгeklu 

• eteelh tanjira« javnost nema nikakvih dokaza. 
5. Ali, da se јо§, ne moze da ti definitivan odgo

vor n~ ~roЬ!em »leteeih tanji.ra «, ра ipak da pos toje 
~1 d~ ~е ve1·uje <!а letece spt·ave tako zam, isJjeniil 
sno ter1stika verovatno ne pos toje na ZemiJ1, odno-

ne зavlJaJu se nad njom . 
Osta1e da se sa~eka izvesno 'Vгeme, ра се se, n aj 

~vatnije, otkrjti novi tipovj lete1jca sa kojima se 
au vesщm. zemljama ekspe1·imentise н ta jnosti а koje 

lllllida 1zazva\e toliku pometnju u javnost1. 
v. м. 

Naau PQ1D1'11ёeaJa Вpelloa Koi!Qala.- Мi smo u 
•Vasionic broj 1/II govorill о ovoj zanimljlvoj zvezdl 
koja svakih 27.1 godina ima opadanje ајаја za 0.8 priv. 
veli/!ina. Prltom сео minimum traje 714 dana od kojih 
330 dana zvezda ostaje sa konstantnlm minimelnim 
sjajern. 

Stalna vjdljivost glavne komponente iskljuroje 
mogut:.nost zaklanjanja tamnim telom i navodl na po
misao da se ovde radi о slaЬ\jenju svetla glavne zve
zde zЬog prolaza kгoz poluprovjdnu sredinu dovoljno 
malih, ali ј dovoljno velikih restica u poredenju sa 
ta\asnom duiinom svetla, koje jzazivaju rasipanje 1 
smanjivanje Ьгоја propu~tenih zrakova. 

Glavna zvezda је dzjn spektгalne klase F i ovde 
t:.e se ona nazivati zvezda F. Kujper, Stгuve ј Stгem
gren (Кuiрег, Struve, Stгomgren) pгetpostavljaju da 
F zvezda svojim ultra1juЬicastim zmcjma stvaгa oko 
pгatioca jonizovani sloj gasa i da opadanje sjaja na
stupa procesom rasipanja svetlosti na ~jгokom omo
taeu slobodnih elektгona oko zvezde komponente. 
Kvantitativna analiza ovog modela dovodi do te§koea. 
DuЬina pomгa~enja (0.8) ne moze se objasnjtj kvan
titativnom kolil!inom projzvedenjh s1oЬodnih elektrona 
zra/!enjem zvezde F ~ija је efektjvn8 tempeгaturв 
6-7000'. Bila Ьi potrebna tempeгatuгa od 20 000° kao 
i posebni uslovi : nenoгmalno mala ko\i~jna vodonjka 
kod pratjoca i pogodan odnos vodonjka i e1emenata 
koji se lako jonizuju kao: natгium, alumlnium, kal
ciurrn itd. Рогеd toga poznato је da је svet1ost koja 
se rasipa na sloju sloЬodnih elektrona delimitno po
\a,rizovan.a. U toku poslednjjh pomгa~enja ove zvezde 
1927- 1929 godine nisu vгSena jspjtjvanja polarizacije 
svetlosti. Pritom treba jmatj u vjdu 1 efekat polaгj
zacije od meduzvezdane pra!iine, kojl Ьi ostajao lstl 
i pre i u toku pomracenja, ра Ьi za vгeme pomrai!enja 
nastupalo poveeavanje polarlzacije koje Ьi posmatra
njima treba1o dokazatj. 

Da ·Ьi se izbegle teskoce pгetpostavke о гasjpanju 
svetlosti na slobodnim elektronima Semberg i Jung 
(Schomberg, Jung) pre tpostav\ja ju da do pomrai!enja 
dolazi zbog prolaza svetJos ti zvezde F kroz polupгo
vidni _omotac od ~vrstih cestica , koji opkoljavaju zve
zdinu komponentu. Medutim i ova hipoteza ne moze 
da objasni konstantnost sjaja u minimumu. 

S obzirom na sve ove teskoce kod pгethodnih hi
poteza Zdenek Кора\ pгed l aze s1edeci model ovog za
niml j ivog рага, kojim је, on smatгa, otklonjena ve<:ina 
prigovora dosadasnj im modelima. On smatt-a da u toku 
m; njmuma s jaja zvezde F njeni Z'1ЋC i ne prolaze kroz 
omotac jonizovanih gasova ili cvrs tih cestica kompo
nen te, nego kгoz tanki гavni prsten c\r гstih ces tica 
cija је veliCina Ьаг d to:se t puta veca od talasne dнzine 
svetla i ci ja ј е 1·avan kretanja oko komponente nag
nuta prema гavni uzajamnog kгetanja komponente i 
zvezde F. Jasno је da. s upгotno omotacн, jedan pro
vidni tanki prs ten moze dati ko ns tantnu svet1ost zve
zde F u tokн minimuma. PoSto su cestice prstena de
set i v ise Pllla ve<:e od ta!asne duzine, one се na jsti 
пасјл de1ova ti na svet.l ost zvezde F tako da se n e 
moze zapazj ti nikakva njena promen a u to lш pomt·a
cenja. rs to tako pri ovoj h ipotezi nije роtгеЬпо ni
kakvo povecavanj e ttltra!jнЬi i\as tog zracenja z\rezde F. 
ntti nenoгmalno male kolicine vodonika kod njenog 
pгatioca. Ujedno ova hipoteza p1·enosi od zvezde p 1-a
t1oca na pгsten ogromne ve!icine koje se moгaju Llzeti 
s obzirom n a duzintt tгajanja pom 1<tcenj a . 

Uosta!om, postojaпjc prstenas te mateгije oko zve
zda nije nova h ipoteza i ovde је jediпa novost s to se 
pгsten pгetpostavlja da postoji oko zvezde pгatioca, 
а ne oko zvezde F. S to se ti ce m aterije ovog pгstena 
za nju se postavlja jedjnj zahtev da јој cestice budн 
vece od 10 Л. Relativna Ьlizjna zvezde F cjni neveгo
vatnim da su ove cestice od cvгstog vodonika a1i Ьi 
k1·istaJi vode ili teskih hidгokarbona ta mog\j d~ izdrie 
z гасеща 1 zvezde F ј njene komponente. Ako se uzme 
IO' ·' cm kao verova tn i precnik pt·s teпa lffioze se uz 
pгetpostavku о verovatnoj gus tini i velicini ~estica, i 
uz zahtev da pгomena sjaja u toku minimuma iznosi 
0.8 pгiv. ~eliCiпe, doЬiti masa prstena od 10 ~" do 1021 g. 
Uz1ma]UC1 s d r uge stгane da је masa komponente 



------~--------------~------------------------0-~,.=.~.e~ans=:: ... ::~~.. сатепкт, моrао ~. ~ 
ezd 1 prstena Ыо би све ишло у редУ, кружити око Земље 1!Роэ 

J8lf 1 8lecU с1а Ы oclnos mua zv е teo Ьi mog&o двлИ:о rодиве, како је то јављено ВУ Пентагону, <ille- Jleteodtl. - Leonard i Finnegщ iz Los Angelosa, 
J8kUpili su podatke о .dosa~ pronadenim meteontima. 
Do n!Uih dana zaЬelezeno Је ukupno 1495 meteonta 
18 celokupnom tefinom od oko 500 tona. Od toga im; 
5С sjderita (sjderjti su sastavljenj uglavnom od gvo
tda ј nlkia) u ~!-'pnoj teZini od 428 tona, 895 aerolita 
(ka!DeDi me~r1t1) uku~no sa ne§to vile od 18 tona, 
i 172 siderollta (me§avma od gvo!da-njkla i silikata 
u podjednakoj ~erj) сјја је tezj_na iznad 21 tone. 

1 ... с1о Jt-7. Sa ovfm octnoaor:;0:Jь'"' per!oda vre- ом министарству _рата у ашинi\ТОну_ ВЈ!ће 
da Ьude 1taЫlan u toku ~~ lo Ь1 precesjono kre- ричк мноrо скромниЈи него што се то YOIJUrre 
mena. Dejatvo zv~e Fall ne v~ znatno menjalo nje- ::::Ља. званични кругови У Ваши:нm-ону цене l!a 
tanje fvorova pnoeua, 20 милиона долара кредите потреби~ за ОСТВаре!Ье aovOnvaomgЉ. htpo•-om mogle Ы se objalnltl rl•~tkeapporo-_ oaor пројекта, што је далеко од Р~Је ПЈ?едвиђеlfllх 

..,.. d IV ..,. у милијардама долара о КОЈИМа Је недавко 
mene u lpektru zvezde F od ~etka о na ni ~=рио чак и један од руководилаца предУэећа 
mra~nja /!lja objejnjenja nlsu nl jednostav Конвер, генерал Џезеф Мек Нарни. 
prlhvaUjiva pom~ prva jpedva П:~~~vеа 

0 
velii!jnf 

Kor!a~l podatke Ku ra н ) 1 br-
k nente (R = 2700 Sunaca = 1.6 Х 10 ст 
z:::::':ьrtanja (V = 50 kтf•ec) Кора! doЬija za ~=~ 
komponente М. = 6.0 Х 1о•• = 30 Sunaca, а za .. 
zvezde F· м, - 52 maaa SUnca. Iako se ovako doblJB 
za zvezd~ F v~l lznos nego Jto pretpostavlja Stru~e 
1 Kujper lpak le 1 u njlhovom modelu doblja da . Је 
prva zv~da maaivnlja od druge. Da Ь1 se mogle oЬJa
mltl lzvesne pojave prillkom posmatranja 1927-9 
Struve је uveo mogut nost da је veiii!Jna re~oga. omo
tac'!a oko komponente lzvanredno male gust!De 1 m~le 
temperature (1350°) tollko vellka, da Ь1 ona ~bu~vatlla 
сео Sunfev slstem. Prema Kopalovom mШJeDJU _ove 
vellc'!ine odnosUe Ь1 se na ravnl prsten lz koga Ь1 se 
mofda mogao tormlratl planetskl slstem, ali, kao §to 
on kafe, •ovu pretpoЏ~vku ostavltemo hrabrljlm 
od menec. 

Zakljuc'!ujutl lzlaganje Кора! predlate da se. u t?ku 
11155-57 r odlne, kada te zvezda pon?v.o lmat1 m!DI
mum •Јаја, obave sledeta posmatraщa . 

1. - Vllebojna 1 to §to је mogute §lra, fotoelek
trlc'!na posmatranje' u mln lmumu u cllju lspjtjvanja 
do koje Је mere neselektlvna sredina koja izazjva 
pomrafenje. 

2. - IspltJvanje tragova polarjzacije u svetlu Epsi
lon Koc'!ijala u toku minlmuma sa specjjalnom pa
!njom na promene u !azi. 

З . - lspltivanje spektra sa najvetim sprektrogra
flma da Ьi se utvrdlla razlika u polarizaciji plave i 
crvene komponente pojedinlh spektralnih linija. 
(The ОЬ1. V. 74, N~ 878) Р. М. D. 

• 
НаЈ6ржи човек на зеиљк је потпуковник Џон 

Степ, лекцр из САД који је на ракетним саоница.\fа 
постављеним на шине постигао брзину од око 1020 
'IC.Ii fчac и зауставио се, потом , за маље од 1 се~де. 
Подвргнут струји ваздуха какву би пилот осетио 
при брзини од 1.600 'IC.Iif,.ac на висини од 10.000 ме
тара, др . Степ је на себи испитао утицаје који би 
деловали на nосаду авиона приликом избациваља. 
У овом погледу он је, зато, имао само стандардни 
пластички шлеи и плекси штитник за очи. Осим 
хратхог зацрљиваља пРед ooпrna код наглог успо
рења и оrреботина од честица прашине при кретаљу 
великом брзином, није се испољила никаква озбиљ-
нија последица. В. М. 

(lnteravia, бр. 4/1955) 
В. М. 

* 
о новим совјетским дирвrованим ракетама ико. 

ro се пише у последље време на Западу. Говори се 
0 различитим типовима, све до међуконтинентал. 
них ракета. Осим немачке модифициране Пi><>Тиs. 
авионске ракете ,.Васерфал", спомињ~ ~е и дРУга, 
М-1" која потсећа на а.\fеричке ,.НаЈк и .,Тер~. 

ј'ер". Она се испаљује вертикално увис, уз помоћ 
стартне ракете с чврстим rоривом, док мотор сам~ 

ракете ради с течним rориво:м . Максимална брзина 
је до 1,3 Маха а врхунац до 12.000 метара. Укуnна 
тежина 680 кz (са стартном ракетом 1.500 Kz), no. 
тисак мотора ракете 1.360 кz за 30 сек, дУжина 4,6 
.AI, пречник до 50 с.м. 

Каже се, такође, да и совјетски ловци имају у 
наоружаљу ракетне про]ектиле ваздух-ваздух зван~ 

М-100". То је једностепена ракета пречника око 
25 C.AI и друrа 4 .At. Тежина јој је 450 1ez а може да 
носи довољно јако експлозивно пуљеље брзином Да 
1,3 Маха. Каже се да љен моrор користи врло јев
тино чврсто гориво на бази петролеја, са сnец11 · 
фичним имnулсом од 150 сек. 

Међутим се чини да су стандардне ракете ва
здух-ваздух вероватно ,.РС-82" Калибра 8,2 C.ot 11 

"РС-132" калибра 13,2 с.м, са чврс~ rоривом . 

Совјетска ракета за полетаље такође примењује 
чврсто гориво. Она измеда да има потисак од 1.310 
кz у трајаљу од 8-15 сек. 

Као нове далек;ометне артилериске ракете 
СССР-а спомиљу се балистичке ракете домета из
кад 80 К.Аt, с импулсом од 226.000 кz f сек., усавршена 
ракета "Фау-2", са до:метом око 500 1<:.11, па чак и 
трансконтиненталне ракете домета више хиљада 
километара. Помиље се да је усавршена и техника 
избациваља ракета са подморница. 

(Jet propulsion, бр. 3/1955) 
В. М. 

* 
Нови амерички ракетни авион Бел "Х-2" исПЈЈ · 

тује се већ на земљи у војној бази Едвардс У Ка · 
лифорнији. Овај авион има специјални ракетнЈt 
матор Кертис-Рајт (Curtiss-Wright) од 5.420 ю е1а· 
тичког потиска који може да се по жељи мења У 
току лета . Као што је познато, последља верз iiЈ~ 
пионирскоr ракетног авиона ., Х-1 " - .,Х-1 В " ве 
дУже вре.\fе врши пробне летове у истој вnздухо· 
пловној бази. 

(Jet propulsion, бр. 2/1955) 
в. м. 

* 
Novo lzdanje NGC kata.Ioga. - New Geпe1·a l с:; 

loque of Nebulae and Clusters of Stnrs (1868) I n~; 
Cataloque (1895) a nd Second Index Cata loquc (l9 · 
Ьу Ј . !--· Е. Dreyer рр 378, cena З fuпte 10 ;; шпgа '~ 
po§tar!Dom. Корјје se narucuju d iгektпo od Roya 
Astronomica! Society, London . 

N tal · h · cl: iscr· . а s ш za tev da se ponov j izdanJe v dt·u· 

Jzracunato Је da na ZemlJu godj§nje pada oko 
11 milijardi meteora u ukupnoj tezini od 2 miliona kg. 
Ako Ы se to ravnome~?. rasporedilo na Zem)jjnoj 
povnini, onda za 10 ffilll]ard1 go<tina imali ы sloj 
ос1 13 mm. 

1 pored toga ~to na Zemlju tpada tolikj broj mete
ora, ipak godj§nje ne mozemo naej vj~e od ~ mete
or!ta. Vetlna meteora izgorj pri prolazu kroz vazdusnj 
omotac. Vrlo је te§ko pronacj one meteore kojj padaju 
na Zemlju. Vodene povr§ine »progutajuc ogroman deo 
01/ih malih neЬeskjh tela, а ono ~to pada na tle vrlo 
је te§ko pronatj. Meteori lak§j od 1 kg prj prosec'!nim 
Ьrzlnama mogu da zarone u uzoгanu zemlju u duЬinu 
od 2~0 ст. Znajutj to razumljivo је zasto pozna
jflllo svega 1495 meteorita. 
(Skll and telescope, febr. 1955, i Kulin : •А tavcso vilaga) 

Т. D. 

* 
Маsа Satцrna. - Masu Saturna mozemo odrediti 

1111 dva nacina. Za prvu metodu dovoljno је znati 
srednje otstojanje ј sidericku revoluciju jednog Sa tur
novog satelita. Tada na osnovu treeeg Kep!erovog za
kona doЬijamo masu ove planete. Za drugu metodu 
treЬa znatj velicinu onjh poremeeaja koje Saturn Pr<1-
izvodi u kretanju Jupiteгa ili Urana. Dr Hans Hertz 
analizirao је putanju Jupitera za vremenj razmak od 
1884 do 1948 godlne, i na osnovu toga izracunao da 
masa Saturna ~znosj 1/3497,64 deo Sunceve mase. Ova 
odredena masa Sзturna је nesto manja, nego ~ to se 
dоЬјја ро prvoj metodj. 
(Sk11 and teleschope, vol. XIV, Њ 4, 1955) 

Т. D . 

* 
. ~rnbergerov p~Jekat. - Valte1· DornЬeгger, 

b1v§J general Treeeg Rajha ј sef Optickog centra za 
rakete u Penemjndeu, ј n jegov saradnik Кraft Erjke 
- koji su posle rata jzbegli u SAD - izradili su 
za racun vazduhoplovne kompanije Ве! nov projekat 
~etnog bombardera odnosno raketnog putnjckog 
av1ona. Njihov projeka t ustvarj је pt·imena prjncjpa 
V!§estupnih raketa kojj ј е vee vHie puta ostvaren kod 
rak~tnjh projektjia. Prema tome ova koncepcija nije 
ong~alna. Inace 1938 godjne engleska firma Soгt 
~~tic'!no је ostvarila ovakvu komblnaciju. Jedan ve
Iik! h_idro-avion nosjo је mali avjon do izvesne daljine, 
kOJI Је u vazduhu poleteo ј sam nastavio let u od1·e
denom pravcu. Na taj nacin prvi put је ostvat·ena 
Vazdu~na postanska veza Engleska - Kanada - SAD. 

Dornber gerov projekat p1·edvida гaketni pogon u 
lri_ stupnja. Matic'!ni av jon, na koji је nasaden manji 8

V1on, ispaljuje se sa zemlje specjjalnim uredajem 
(ra~etnim saonjcama) snabdevenjm 1·aketama koje daju 
!IO!Jsnu silu od oko 100 tona. Posle 12 sekundj nakon 
~aljivanja avjon dostize brzjnu od 1,5 Maha (Mahov 
roj Pretstavlja odnos jzme<!u bгzjne aviona ј b1-zjne 

ZVUka. Mah 1 = b1-z ina zvuka· on nije konstanta vec 
~ menja u zavisnostj od gu;tine ј tempeгatuгe' va
~~:>· Da~e, u roku od jedne petjne mjnuta avion 

~е brz!Du od 1800 km/h, sto оЬа pilota mogu da 
=:su. ~otro§nja gorjva ovog uredaja za ispa ljjvanje 
k tn la bt _oko 35 tona. U SAD iZI'adene su slicne га
.: е sаошс~ na ~jnaana dugim 3000 m kojima је po
de rnuta b~~na 2400 kmfh. One sluze za jspitivanje ~lJenog vaznog _kataloga, Kraljevsko astroпom ko f<kЗ 

stv~ (AkademlJa) odlucilo је da se izda fotoi:'Яad ;0 koplja ovog kataloga. Katalog ј е za Dгust ,· o tZI • 
Lund Humphrjes, London 19f3. 

Р. 1\1 . fJ. 

(The Obs. V. 74. N2 870) 

js~a veћ_kih ј naglih ub rzanja na covecji oгganizam. 
IIOps;sl~ 1spalj jvanja matjcnj avjon produzuje let 
cloe . enun. raketnim pogonom rpod uglom od зо•, te 
111./l:e Ьrzщ~ 5600 kmfh ј visinu 24 km. Na toj vjsjnj 
је Ро~ av1onu ostaje j os toliko gorjva koliko mu 

.. .,.,no za povratak na zemlju u svoju bazu. 

Konstruktoтi Dornberger i 6ike sa modelom buduc!e 
putnitke rakete 

. Manjj. av jon, kojj nosj ЬоmЬе, odvaja se od ma
t1~nog avюna ј sopstvenim raketnim pogonom produ
zava let ро ba!jstifkoj putanj i i dostjze visinu 160 kт. 
Avюn odЬ:acuj e a tomske ЬоmЬе kada dostigne maksi
malnu brz!Du, odnosno najvjsu tacku na svojoj putanji. 
Рп poVJ·a tku u a tmos!er u avlon planjra nadzvu~nom 
brz~nom zЬog smanjene tez jne po~to је utro~io celo
kupno gorjvo ј odbacio bombe. Prema izvr§enjm pro
t·acuщma, avjon Ьi planj1·ao po~etnom brzlnom 
16000. kmfh usled vel jke k jnetifke ene1·gije kojom ra
spolaze, ~to Ь1 mu omogut ilo akcionj r adjus od 8000 
do 16000 kт. 

Konstгuktorj tv1·de da се maticni avjon ј avjon
Ьombardeг moci no1ma!no da sleeu р1·ј brzjnj 320 km/h . 
Ош _lakode pt·edv jdaj u p1·imenu jednog od postoje
Cl h s1stema za vodenje. 

Po~ to се a':'jon letetj brzinom 5600 kmfh na visini 
24. km, . postav!Ja se ргоЬ!еm toplolne barije1·e. Na ime 
РП Ьгzш1 2500 kmfh па visiпi 20000 т (gde је spoljn~ 
tempe1-atura --55"С) kora aviona Ьi se zagrejala usled 
trenJa na 160'С, а p1·i b1·zinj 3000 kmf lt па 250°С. Stoga 
Је tzrada eksperunentalпog pгototjpa pгedvidena od 
legura шkla umesto duгalumj nijuma, dok se ne 1·e§i ј 
osvoji . p1·imena sin tetjckog ili keram jckog mate1·jjala. 
U vez1 s tlm postav!Ja se ј ргоЬiеm h ladenja pilo tske 
kаЬше, motoгa , t ·ezeгvoara goгive. instrumeпata i dr. 

Dornbe1·geг sada radj i na dгugoj verzijj pu tn jc
kog гaketпog aviona, ёiје Ьi se ostvareпje moglo oce
k1vatl za deset godjna, ј kojj Ьi put od San F ranc jska 
do Njujorka prevalio za 75 mjnuta. Inaёe, ро recima 
konstruktoгa , glavnu pгimenu ovakve putnicke 

1
-akete 

treba ocekivati u medukoпtinentalnom saobracaju. р0 njihovoj izjavj putnjcj Ьi pet·fektno jzdnaJj velika ubr
zanja, koja Ьi nastala za vreme leta ove t·akete, izuzev 
mozda sгсащh bolesnika. Tezina putnika usled ubr
zanja isprva Ьi po1·asla na tгostruku da Ьi zatim spala 
na 0,75 od . noг:nalne vrednosti. Ukupni potisak па 
stю·tu IZnosю Ь1 oko 345 tona. Maksimalna visina lela 
46 km, а visina па kojoj Ьi se raketa sa putnicjma 
odvojila od matiёne гakete-nosaca је 25 km. РгоzОЈ·ј 
Ьi Ьili pгekriveni пa1·ocjtom prevlakom kako Ьi se 
p':tnjcj za~tjtiJj od jntenzjvnog Suncevog zracenja. Se
d1sta putrнka s~ automatizjгana tako da zauzimaju 
naJugodпlJI polozaJ za sedeпje bez obzira па polozaj 
rakete. 

Maksimalna bгzina Ьi Ьila 12000 km{h . Kada Ьi 
se dost1gla ova br.zjna motori .Ы se ugasiU ј avion ы 
na~tavю . ~et plaшran]em . Utlsci putnika u takvom 
avюnu btce sliCDI onima koje се jmatj buduci putnjcj 
рп staгtu na щteJ'J)lanetami let. 

D. D. 



...,..._ JLOT.......... pgUI-
... В .. је preovladalo 

Polleclnjlh todiDa kod ••=~astavljeni od ~ra
-•a•Jenje da au оЬЈасј na V ь·poteza 0 oЬlaclm& 
- od Н.О Medutim ova 1 . ..,.... 
ltne, а ne · ti 18 Lcyot-ovim mereПJem r:
JIIU!oe n!Je u saglasnos dobro slate sa on1m 
larlzacjje, dok ае • druge st~~!le~e od Н.О-оЬ!аkа. 
ito Је doblja kod avetloltl od Ј iznos vodene pare 

Dunham је procenjo da ukur~ 2 do 5 procenata 
lznad venerlnlb оЫаkа , ne pr~::~!lson-a. Najnovija 
lzn018 vodene pare iznad Мо~ ·е izvriio w. Sinton, 
merenja planetine povrllne ~0~n~-noenu tempereturu 
pokii%Uju skoro konstantnu е tmosfera na toj 
od -39•с. Zasl~ena konvektl~a а~асе znatno ma
temperatur\ na vldljlvoj povrttnl~ one kolitine koju 
nje od 2 procenta vodene pare6•c iznad Mount-Wil
aadrtj zaslcena etmosfe; na otkrije vodena рага u 
ton-a. Otuda ne~e/;1 а-~~ gument protiv vode
apektru Venere nlзe sada v .... e ar 

nog porekla oЬlak;· koja Ы Ы!а sastavljena u~lav~ 
Gusta atmos era 1 d toji na planeti sblnoJ 

nom od со, ne Ы mog а а . pos · okeanima vode. 
Zemljl na kojoj su kont~ntib~~~~~~rian u stehama 

~~~Jek~:~::;~ nj;govog h~miskog ~ez;~~~j:. 
аа IШkatJma u pr\sustvu vode. S :Uge_ Р О re
kad kontinentl ne Ы postojali, . vezlva~зe С dhofnog 
ltalo Ь1 odmah posle obrazovanJa . tan og . о ovr
aloja karbonata. Prema tome, ako !е _venenna Р re
ilna u celosti pokrivena vodom hemlskl argument Р 
ataje da vafl. led · ~t (М 

Ро miA!jenju autora ovde ~zlofenog g . 1 .а . · 
Donald ј F. Whlpple), оЫасl Н.О nајЬо!је obз~§nJaVaJ~ 
posmetrane karakter\stike Venerine povr~_щe. 001 
ukazuju na to da је radna hlpoteza о pl<t?etl pot~~o 
pokr\venoj okeanlma, u skladu s~ dana~nJom teoщom 
razvoja planetsklh atmosfera 1 h1drosfera. 

(А. Ј. 1953) Lj. М. 

• 
Amer\1\ka mornarlca lau.tuJe kosmlcke zrake po

IIIOc\u balona. - Sa teritorije Teksasa (G<>?~-fello~ 
AFB) puAteno је prvih 12 Ьalona za vel1ke VISJne rad1 
lzul!avanja kosmitkih z.rakova. . . . 

Oplti su izvedeni od strane Mornanl!ko_g ~strai1~ 
vatkog centra i Komlslje za a_to":lsku energiJU. Svak1 
balon nosio је oko 65 kg raznlh mstrumenata. 

Mornarica se nada da се svaki let trajati neko
llko ~asova na vlsinl izmedu 90 000 do 1 ОО 000 stopa 
(27 432 do 30 480 m). Na kraju svakog leta instrumente 
apuAta na zemlju padobran. 
(Aviation Week, 24 januar 1955) В. Ј. 

• • 
VkllJivoa& pros&lranJa Andromedlne magllne. -

Modemim velikim dogledom od 5 cm prel!nika objek
tlva uspeo је starl posmatrat dvojnih zvezda iz Мar
lelja R. Zonker (Jonckheere) da u narocito prozimim 
noeima, kad mu је Andromedina maglina 'Ьila u ze
nltu, zapazl delove magllne od а= Oh 31m i 6 = + 39.0' 
do а = оь 48m 1 11 = + 43.0', Ato iznosi 310' duf velike 
ose magllne. Prema njegovoj procenl mala osa mag!ine 
iznosl 65'. Zonker kafe: .Oko је stvarno izvanredno 
a&eUjlvo. Ја verujem da se mofe uzeti da fotogra!ije 
doЫvene ~ak i sa Smitovim teleskopom neee pokazati 
tragove magllne u oЬ!asti veeoj od 200'. 

Ova vlzualna posmatrenja, koja su mnoge izne
nadlla, omogu~ena su vrstom zvezda u maglini М 31, 
jer kod emislonlh maglina, kao Ato је maglina u Ori
onu, oseea se znatna prednost totografske <ploce nad 
vizualnim posmatranjlma.c 

Napomlnjemo da se Zonkeг pri posmatranjima po
trudio da se za~tlti od svakog okolnog svetla 1 da је 
pred pocetak posmatranja ро 10 minuta gledao slo
Ьodnim okom u tamno nebo, da Ьi se zenica Ato vl~e 
proilrlle ј oko odanorllo. Ne Ьi lo!e bllo da i na~i ama
ter\ 1zvedu slitna posmatranja, 

(Тlае ОЬ1. V. 74, Nv 879) Р. м. f>. 

·----"----ВАСИОНА 111, 1945 'н) 
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311 Ј/С:Т пр8 M8XOBOII броју 15 К 20 РеЬРо-
~--- хиперсоничном аеродинамичко!.f 'ђЂе 

РЈКУЈУ с:е У у лабораторији Форесталовог це~ 
са хелИЈ)'М=~ИКУ, у САД. КонструКТОр овог 'l')Ђе~ 
за rасну д Сејмур Богданов. Директор овог цеl\1'ра 
је профд~·ел Сејр изјавио је да су брзипе кре-: 
проф. Ј маха 20 мoryhe само У празном IIpo. 
тања и:::оне, изван Земљине атмосфере. Он Је 
стору се на основу доса~ашњих радОВа ове 
истакао да.е може реhи "да Је очигледно да по. 
лабора'I'ОрИЈ ·е моrу предвиђати nри _хиnерзвуч1U!11 стоЈеhе теориЈ У оnштим цртама ПОЈаве, nошТо Cl! 
брзинама, car:,~oro разликује од правих вpel\lfocr.A 
то, у_ствари, лабораторији". 

------------------------------~--~-------4~ 

добиЈеЮ:ОС ~ијумски тунел oмoryhyje непрекиl\l!l! 
Оваfо ~инута. Радни . д.ео у којем се ВРше исn11• рад од . димензије 11,6 х 23,2 с..ч и ради са np11. тивања им~ веhим од. оних У атмосфери, омо. 

тисц~~а 1~~цима да исnитују услове лета Који 
ryhYJY и и брзинама од 1.100-27.500 к..чјчас, на 
владаЈУ пр висинама од око 46 километара. Сма
надморс:~ то најшира област у којој може да ради 
тр~ се д iабораторија света. Тунел ради на !Iрl!н
~~;вореног система који се празни У Земљ11ну 
атмосферу. 

в. м. 
(Aero digest, бр. 3/1955) 

* 
вешrачхе Земљине сателите сnоменуо је Елвуд 

Квесада, директор локидовог одељења за дириго
ване пројектиле, приликом ~остављања темеља за 
нову лабораторију у В~н НаЈСУ у КалифорНИЈif .. Он 
·е изјавио да индУстрИЈа већ сада расматра nрозек. 
Ј управљаних вештачких сателита. товање в. м. 

* 
Златну медаљу Циолковскоr установила је, 

према извештају московског листа "Правда", совјет. 
ска академија наука. Ова медаља додељиваће се за 
истакнуте радрве у астронаутици. Московски радио 
недавно је и:нтервјуисао nроф. Добронравова козн 
·е притом изјавио да је могуhе усnостављање 
Ј 0 јетског вештачког Земљиног сателитета "за не· 
~о~ико година" и да се лет У васиону може очеки
вати "у врло блиској буд_уhности". 

в. м. 
(Jet propulsion, бр. 3/1955) 

BIBLIOGRAFIJ А 
'lstraiivanja izmedu a~ronautike i astronautike 

Naslov: Forschung zwischen Luftfahтt und Raumfahrl 
Pisac : Dr. Eugen Sanger . . Za· 
Izdanje: Walter Pustet, T1ttmonшg, Oberbayern, 
padna Nemacka, 1954. . eko· 

Рiэас u ovoj knjizi jznosi naucne, tehn1cke~ . 
k · · aju biii re-nomske i organizacione proЬ!eme ОЈ! mor . . sao-

~eni pri <prelasku od aeronau tike na vasюnsk1_ . 
bracaj. On dalje prikazuje u glavnim crtam_a ~~zv~ 
u ovome pravcu koji је postignut do d.ana~nJih a~ro 
Pisac predlзZe skicu istrazivackog programa и гaz;Ia· 
granama nauke i tehnike u ci!ju upotpuDJavanзa 
nja о letu izvan Zemljine atmosfere. 

Preglednik astronauticke literature 
Naslov: Literatuтfeтzeichnis des Astтonautik 
Pisac: Н. Н. Kбlle und Н. Ј. Keppeler ·bayer~ 
lzdanje: Walter Pustet, Tittmonшg, Obel 

Zapadna Nemacka, 1954. . . inal· 
Ovaj pregled sadГZi preko 1600 pпkaz.a опg Jeta 

nih dela iz oЫasti astronautike iz svemн·skog avre
Preg!ednik је reprezentativni presek kro\ 5 sv~ 

menu literaturu ili ·Ьоlје reci sistema tska zЬн а 
puЬ!ikacija iz ove oЬ!asti. . . d ju а 

Prikazi su slozeni ро predmetu k~Jl obra ~njJg3 
prema decimalnoj klasifikaciji Dr. Е. Sanger-a. 
ukljucuje i listu casopisa, kao i popis autora. 
(Aeronautica1 engineering тeview, januar 1955) 

Иэвеwтај са аматерсноr посматран.а у Беnој Црнви 
Задатак nос..чатрања: 

1. Од.ређење вре!.f~:на nочетка и свршетка nо-
мрачења. . . 

2. Одређиваље времена улаза и излаза noJeдн
IDIX кратера из сенке. 

з. Израда не.юлико снимака разних фаза nо
мрачења. 

4. Визуелно убележаваље карактеристичних nо
ложаја сенке током nомрачења. 

Место nос..чатрања: 

Бела Црква, двориште nриваТ'Ног стана. 

Иистру..чеити: 

Визуелно nосматраље вршено је на аматерском 
телескоnу од 7.5 санти.'1етара објектива и 60 санти
",етара жижне даљине при nовећању око 25 nута. 
Због јако~ светла отвор објектива је смаљен за 3/4. 

Снимаље је обављено на кино-филму аматерским 
телескоnом од 5.5 сантиметара објектива и 65 сан
тиметара жижне даљине. 1-ражилац овог инстру
мента са објективом од 3.5 сантиметра и nовећањем 
од 15 nута, такође је коришћен за визуелно nос..\1а
трање. 

Приnре..ке: 

а) Зидни часовник nовезан је са звучником који 
је у дворишту nосебним знацима откуцавао минуте 
и секунде. Стање часовника уnоређено је са Радио
Београдом npe nочетка nомрачења као и ид_ућег 
дана. Поред овога, време је током nојаве nраћено 
и џеnним часовником. 

б) Припремљен је Дневник nосматрања са ру
брика.\1а : Време, nредвиђена nојава (nодаци из 
"Васионе" 2/1954 - рукоnис), nосматрана nојава, 
снимак и nримедбе. Истакнута су времена када би, 

110-'0:1/саји сеике у три иаэиачеиа треиутка. Стрело.ч 
ct/ озка"еие та'Чке npвoz (јуzоисто'Чно) и nоследњеz 

(јуzоэападио) додира Месеца и. сеuке. 

no nредвиђеним nодацима, ~ало обратити nаж.IЬу 
на nоједюrе nојаве и изабрати тренуци за снимање. 

· в) Припремљено је неКХ>лико провизорних ха
рата Месеца за уношење nодатака визуелних по
сматрања. 

г) Проверена је nаралелност тражиоца и д.УР
бина којим he се снимати. Приnремљена касета са 
Филмом. 

Ток nос..чатрања: 

Oh 10.mo Појава сенке. Забеле
жен nочетак nоираче
ња. 

О 25.1 Сенка nокрива кратер 
Витело. 

О 29.9 Сенка nокрива кратер 
Тихо. 

О 30.9 Први СНЮfак (Сл. 1). 
О 32.7 Сенка покрива кратер 

Гасенд.и. 
О 35.9 Сенка nокрива кратер 

Грималди. 
О 39.0 Визуелно забележен 

nоложај сенке. (Сл. 2). 
О 47.4 Други снимак (Сл. 1). 
О 47.8 Сенка nокрива кратер 

Тебит. 
06.1 Трећи снимак (Сл. 1). 
07.7 Кратер Грималди изи

шао из сенке. 

14.0 Визуелно забележен 
nоложај сенке. (Сл. 2). 

20.4 Четврти снимак. (Сл. 
1). 

36.3 К,ратер гасенди изи
шао из сенке. 

43.6 Пети снимак. (Сл. 1). 
49.5 Кратер Витело изишао 

из сенке . 
54 - Кратер Тебит изишао 

из сенке. 

2 00.1 Шести снимак. (Сл. 1). 
2 10.0 Визуелно забележен 

nоложај сенке. (Сл. 2). 
2 11.2 Кратер Тихо изицщо 

из сенке. 

2 18.1 Седми снимак (Сл. 1). 
2 31.0 Месец наnустио сенкУ. 

Крај nомрачења. 
На слици, одоэzо иа-пиже: сии..чци nо..чра'Чења Ме

сеча од 1 до 7. Север zope. 

Ат.чосферске nрилике: 

Време је током целог помрачења било изван
редно вед_ро и мирно. Вазд_ух чист. 

Пос..катрачи: 

Посматраље је изведено уз неnосредну сарадњу 
Шотића Обрада, ученика гимназије и noмoh Поnа
дића Бранка, такође ученика и Стојановиhа Боје, 
техни<шра. 

П. Ђ.. Куби'Чела 



Jhas • .., c,.u _____ , 

~ ift -;n-i ilf I"Гii т 
hm h m1ь m h mlh m h :;;-;::~ m/1ь m h 

1 ""3«19273 1922355191 ЈЈ• 13 1936356 19"~ "" 924403 1919402191 
114 19 32'403 19 2914 02l о 19 о 
21 4 19 251412 19 21 4 10 1917 4 121913 41 

1 9094221905423190142218 Aw 14 19124241 1 8 • 1,434 1848432184 • 114 34 18 58,43518 ss,4331 " 1
18 2

1 
21 4 4618 41447 18 39,4 45118 36 4 4518 324 431 

Сеат. 150018225001820458181745818144SS,I80!. 
1 802151017 585091756506117 52 1151318035131 1 73915211738517173-1 

21 5 2517 43'525,17 435 22117 2053217 19 52817 1~ O.r. 1538!1724/537!17245341 

lleee•ue меае 

.М е и а Ј у А 1 A1rycr Ј Сеnтембар 
d h m d h m d hm 

/\ун Месец 5 6 28 3 20 30 2 859 
Пос•. qетврт 12 21 31 11 333 9 8 59 
.Млu .Месец 19 12 34 17 20 58 16 7 19 
Прм четврr 26 16 59 25 9 51 24 4 40 

Dлune 

Mep~elfP - OJtO 9 јула је поrодан за посматраље. 
Видљив је ујутру пре излаза Сунца Привидне 
lleJIJfЧ}fИe Је 0.5 и пречкика 8". После овоrа, 
npNtlл1011aaa се СуЈЩу и rуби у њеrовој при
вид-ној близЮIИ да се поново појави око 18 сеп
~брв, но сада над. запад.IIИМ хориэоитом ие
nосред.ио по залазу Сунца. Ов11.е Је привид.не 
величиие 0.3 а преЧ!fИХа 7". 

8~ - Није ВНАЉива. Привид-но се Kpehe за
Једно са Сунцем (rорња коњункција 1 сеmем
бра) . 

Море - Зајед-но са Суtщем пролази сазвежђа Бли
знаци, Рак и Лов. Не може се посматрати, 

Jvn11rep - У јулу и августу није аид.љив збоr при
видне близине Сунца. ТокОм сеnоrембра појав
љује се у сазвежђу Лава. Тада се може посма
трати касно у дРуrој половЮЈи ноћи на истоку, 
Привндне величина је - 1.4 и nречника 30" 

СОУ'11ЈЖ - У сазвежђу је Bare. До 20 јула IQiehe се 
сnорије и ретроrрадно, а nосле овоr дll'ryl(a 
наставља директно н све брже кретање. Вид.
.. ив је у nрвој половини ноh.и на западном 
небу. Међу сла6нј101 околким звездама истиче 

се својим сјај1!31: 0,7 прив. вео~!· .ПPifll~ 
ЧЈ1И1[ сатурна у овом тромесечзу Је 15'• .-. дре претек види под уrлом од 38" (велi!Ха оса 

се ивидие елипсе прстена) и .13" (мала оса). 
~ _ у јулу је у к:оњункцизи са СУЈЩе11• no. 

YJICI стаје видљив тек у септембру у сазвежђу :в411• заиаца. 

ПоЈам у Суичеау скстему 

d h ID 

највеhој Јул. 9 12 - Меркур У елонrа-
цији 21 10 \V 20 4 _ Сатурн у засrоју 22--} АЈtВариди 

28--
27 19 38 Сатурн у конјункцији с Ме-

сецом 5 51 N 
Авr. 4 7- Јупитер у конјукцији са 

СуfЩем 

5 18- Меркур у горњој конјук- :» цији са СУIЩем 

Q в· --} 
Персеиди 

llo 10--
са Суи- ~ 17 4 - Марс у конјункцији 

ц ем < 
111 20--} llo Персеиди (ој 

u 22--
t:: 24 5 09 Свтурн у конјункцији с Ме-
о 

сецом 

Септ. 1 8 - Венера у горњој конјункцији 
526 N» 

~ са Сунцем u 18 17 - ,меркур у највеhој елои га- ~ 
цији 26 33 Е 2 

20 17 06 Сатурн у конјункцији с Ме· 
4 56 N ~ сецом 

В аге. Е-23 20 42 Сунце улази у знак u Почетак јесени. < 
< Ефемериде иеких променљивих звезда :с 

Звезда 1' 1 Датум 1 Час 1 Зве •да 
- -- t::[ 

ГГДатуы / Уа · ~ 
S Coronae В. М 
Т Cephel М 
R Casstopeae М 
'1 Aqui}e М 

јул 4 - ~ Lyrae 
сеnт. 4 
сеnт.27 

111 - -;:-еnт. 8
1 

39 t:: 
сеnт. 211 2? 
јул В 2Q i 
ј ул 2~ 2Ј ! 
301' . 101 1; 

Јул 21 0.3 а Cepl1cl М 
јул 28 4.6 
авг. 25 21.3 
сеnт. 2 1.7 

ЗRI . 26 3 .. 
CC IIT 5 2Ј1 
CC IIT. 21 2Ј 

Фаэ" : М= максимум; т= шшнмум 

А. Ђ . Кубн ч ела 

tlanorima А stronomвltog dru'§tra "Ruder Boskovitн 
Ponovo mo!Jmo f1anove DruJtva na nam up\ete 

aoata1u 1 ovogodiJnju flanaлnu. Ne !eltmo JzguЬJtt 
DiJed.nog e!ana, all 1 pored toga, na!alost, nlsmo u 
IIIOIU~nOtltJ da 1 dalje Aa1Jemo &.sopls ontm flanovirna 
kojJ ne bpunjвvaju ni ovu Olinovnu dldnost. ' 

UpJatu treba tzvrtltl na rafunsku knjlttcu: 
1112-Ш4180 Aatronomsko drШtvo •Ruder Вoikovl~ 

Beograd, 111 poslati po§t. uputnicom na r1 : r ~ ll ad•·esu 
Beograd, Volgina 7. 

. . . , \'з:i- · 
UJedno molimo ~lanove da sire nas i'J soprs опз 

on~ . 1/J\edu . svojj,m prijateljima i poznarl r c •:~a.dobr~ 
kOJI Prikupt najmanje 10 novih pгelp1 at пrk ' 
•Vastonuc iodlnu dana •beэplatno . 
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ГОДИНА III БЕОГРАД. JYJI.CEllTEMBAP 19М БРОЈ З ) 

Алберт Ајнштајн и 
Мада re појавила 1905 са циљем да обја

сни неке физичке појаве, теорија релативи
тета тек двадесетих година изазива преврат 

у каучним схватањима. Иако само претставља 
физичку теор~ју, кој~ обухвата један дом~н 
природних ПОЈава коЈи никада досада ни]е 

обухватила једна теорија, она је ипак ство
рила пут за јединство наука које проучавају 
материју, баш као што је показала постоја
ње јединства материје. Она претставља 
еволуцију у односу на стање физике и дру
гих наука до њене појаве, као што је Њут
нова оптика значила еволуцију у односу на 
античку физику, или инфинитезимални ра
чун на класичну математику. Она означава 
и једну револуцију у науЧним схватањима, 
јер јој је основа, на којој је постављена, била 
у несагласности са најосновнијим и од дав
нина утврђеним појавама у чију неприко
сновеност нико није смео ни да посумња а 

некмоли да нарушава, дакле , револуцију у 
научним схватањима сличну оној коју је 
изазвао Коперников хелиоцентрични систем. 

Тих двадесетих година свет научника по
делио се на два табора, за и против Ајнштај
на. У то време , она је била предмет и моде 
и снобизма. Новинари је узимају са катедре 
и без разумевања "шире" у масу . Појављују 
се и такви, као код нас неки Добросављевић, 
који је шарлатански толико вулгаризују, да 
праве са теоријом релативитета екскурзије 
кроз различите науке . 

Разумевање теорије релативитета не са
мо urro је захтевало солидно математичко 
знање већ и један ментални напор , да се 
одрекнемо својих навика научног мишљења 
У одређеном систему који је у науци стекао 
!"'рава грађанства. Историја науке показала 
Је да су навике мишљења биле главна коч
ница у схватању нових теорија које су 
извесне појаве објашњавале на један бољи 
начин. 

Да се сетимо неких само. Зар су људи 
без менталног напора у IV веку пре наше 
ере _могли да схвате сферичност Земље, када 
ИХ ]е наука вековима учила да је наша пла
нета равна као плоча и зар нису морали да 
се боре nротив наслеђених научних резоно
вања како је могуће да људи испод нас могу 
да стоје на главама и да не иду ногама као 
: ~· Кад је већ научио да живи на сферич-
ОЈ Земљи, зар човек није морао да уложи 

• 
теориЈа релативитета 

ментални напор и схвати њено обртање око 
саме себе. Он осећа, да је Земља непокретна. 
И више. Он има своју физику која му је 
показала да постоји центрифугална сип~ 
Према томе он "зна", да ако се Земља обрне 
око своје осе за 24 сата, да ће предели на 
екватору услед тога достићи "фантастичне" 
брзине, тако да ће људи и куће да одлете у 
ваздух и да ће Земља да се распрсне. На
равно, његова наука у то време није могла 
да му срачуна, да та "фантастична" брзина 
не износи више од 450 m/sek. Наука је кр
чила пут и човек се сродио са обртањем 
Земље око њене осе, он се навикао и са ми
шљу да је Земља округла, он је схватио да 
људи на свакој тачки наше планете стоје на 
ногама. Али сада долази Коперник, који 
оживљује Аристархово учење да Земља ни
је у средишту света. Његов ментални напор 
био је отежан у схватању хелиоцентричног 
система самим ауторитетом катОЈiичке цркве, 

која је имала специјални систем убеђивања 
спровођен кроз њену духовну полицију, ин
квизицју, да је Земља непокретна и у среди
шту света. 

Ако све ово имамо у виду, онда нам може 
бити јасно зашто је теорија релативитета 
изазвала толико галаме својом појавом . Ра

злог је наша навика да мислимо по устаље
ним нормама, нарочито онда, ако природу и 

збивања у њој не посматрамо на дијалекти
чки начин, ако стање науке сматрамо као 

статичко достигнуће, ако истине сматрамо 
апсолутним. Једна научна теорија и истина 
одговара једном одређеном стању науке и 
сазнања док може да објасни све појаве које 
смо запазили. Историја науке показала је, 
да је једна теориЈа, једна истина била заме
њена новијом, бољом чим је наше сазнање 
изишло из њених оквира, чим смо запазили 

нове појаве , које стара теорија није могла 
да објасни . Тако Њутнова механика, која је 
владала два века и омоrућила астрономији 

и физици да изврше сјајна открића, била је 
тачна и Oll'I.l.ITe примењена док се радило о 

одређеном систему, о малим брзинама у од
носу на брзину светлости, док човек није 
продро у свет атома и звезда, док се у првом 

плану није појавило питање јединства ма
терије. 

Теорија релативитета израсла је из две 
етапе, као специјална теорија релативитета 



nlll!~~~~[~t::јј~iЈ~;5~~rа=ТЈ[В8И==~о:дrо::во:р:.~дакле све се десило Чо ца 
теорија pua'I'JI]IИ'feт& је 1fAllla nлаиетма н~nlо8к8р7етна. <;:личан: onlt'r 

К dO OIIID'I'a CJDIC.!IY речи, она изврШИО је И орле] ' а~и ]е onfl' добм. 
91D). у ODDJТell већ дело холек- вен неrа'I'ИВ8Н резултат па ]е _ К'ОНстато8а!lо 

.qe дело једноr човехар.зличитих иацио- суnротно тврђељу класичн:е механике, да ј~ 
'I'ICII&e мисли rеиерациј~. али ове две немоrуће оптичким средствима к?нстатоватн 
118Ј1ИОС:ТИ к на~ ди Ajнurrajнa. Она се транслацију Земље ~ема етру ТЈ. неnакрет. 
етвnе дело су А;ЈберТа теwкоћа у које је ноз· среДИ!НИ кроз _ко]у се наша планета к~ 
појмила као nоследица з·е било иу- да ]е немоrуће утвр:дит ... ~ 
А·-""" фкэкка XIX века, када "" се обја- ће, и уоnште, . и 'l'pa}j. 
--- . А . аји и учинио, ,..,.. слаторно кретаље било ког система, ако се 
8ИО, што зе ЈИШТ свлне појаве настале из уnоређиваље ие врши са нечим што је изва11 с:не извесне nарадок трона које класичиа тог система. На основу овог негативног aдro-
ap.no брзих кретаља~ није била у стаљу вора оптичких ексnеримената класичиа ме-
(Њути, rалклеј) ме ханика се наита nред ~емом: или је no-
p. објасни. . мехаиичке noja- (Галиле]ев) пр 

По класиЧНОЈ ~еханицим, систему који се . грешан клш:ичаи инцип рела-
ве које се деwаваЈу у неко иииским дакле тивитета или брЗ'ИНа распростирања светло-
хреће једиолихим та:::о(~алилеје; систем) сти није констаН'l'ИЭ.. 
траислаторним кре о·и се креtџ! са Ај:ИШТаји је показ~о да је распростирање 
деwавају се за лосматр]·:Ч:.· ~~ систем неnо- светлости изотропно ТЈ. да се светлост у св1111 
тим системом, као да ханике су исти за nравцима креће :истом брзином и да је та 
хретан. Дакле, закони ме . ~ични или брзина неnроменљива у без:ваздушном npo-
eae rалклејеве системе. То зе кл р цимо стару. он Ј'е показао да НIИЈе погрешан 11и 
r . nринциn релативитета. е . • Д 
алилезев н у ]ед- Галилејев nринцип релативитета: акле, ова 
ако би човек био херметично затворе да он два елемента се слажу ,са М~Јкелсоновим 
вом nројехтилу избаченом из. тоnа, он ни оnтичким експериментом, али Је пог.решна 
не ..... моrао да заnази ни свозе кретаље 

uи . ) без неког адициона теорема класичне механике, по-
кретаље свог система (проЈектила · rp'ewнo Ј. е аnсолутно време и апсолут ан npo-
cnoљњer знака, дакле имао б!'f утисак да Је б 

стор којима је Њутн дао неки ожански 
у стаљу мироваља. б 

Земља која се обрће око Сунца рзином nечат. 
од 30 km/~ek и оnише своју пута~у за rоди- да~ле, Мајкелсонов негативан резултат 
иу дана, може се у инт~рвалу од Једног дана био је nолазна тачка ие само теориЈе рела-
сматрати, да се креhе зедноликим праволи- тивитета већ .и полазна тачка за уочавање 
иискии кретаљем, дакле транслато~ним кре- несагласности са масом непобитних физич-
тањем. Према томе, Земља са СВОЈОМ транс:- ких nодатака и закључак да је нужна ко-
лацијом, има у неком тренутку особине Га- рекција извесних основа саме класичне ме-
лилејевог система У односу на координатне ханике. 
осе утврђене у Сунцу и уnрављене У правцу Замислимо два светлосна зрака S и S' ко-
звезда. То значи, да се на Земљу ЪfОЖе да ји се удаљавају од посматрача А у супрот-
примени класични nринциn (Галилејев) ре- ним nравцима, и то брзином с. Нека Један 
лативитета и да са површине Земље, макако посматра ч В иде ка nосматрачу А брзином v. 
брзо било љено транслаторно кретање, то По класичној механици, како посматрач В 
кретање не можемо да заnазимо. Ипак се иде ка посматрачу А од кога се све-глосюl 
веровало да 'се транслација Земље може да зрак S распростире ка посматра.чу В, то зна· 
заnази noмohy оnтичких ексnеримената, јер бр 

чи, да В и S иду један другом у сусрет , 
1
"
1 су веровали, на основу класичне механике, зине се сабирају, па значи, да се светлосн 

да Галилејев принциn релативитета важи за зрак S расnростире према В брзином (с+ v). 
механику али да не ваЖ!и за оптику, тј. да и 
је транслаторно кретање тела иnак могуће Како посматрач В иде у истом смеру као 
заnазити помоhу оптичких ексnеримената светлосни зрак S', то ће посматрач В да сле-
иэвршених у самом телу . То значи, да тео- дује светлосни зрак S' брзином v , што значи. 
рија распростираља светлости заснована на да се светлосНЈИ зрак удаљава од посматрачэ 
класичној механици nретnоставља nостоја- В брзином (с- v). А 
ље етра, једне средине, која је у миру и која Како светлосни зраци за посматрача 
nреноси трансверзалне светлосне таласе од кога полазе у два правца имај у исто ~; 
одређеном брзином, као што рецимо ваздух ·спростирање брЗином с, и како на осн~ј )· 
nреноси звучне таласе. Како етар не nодле- класичне механике (адициона теорема ) и~~чэ 
же транслаторном кретању у nравцу pacnpo- брзине с + v и с_ v у односу на п осма;:адэ. 
стараља светлосних таласа, то се по класич- В1.који се креће ка nосматрачу А, то и лОС' 
иој механици могло очекивати, да се оnтич- на основу класичне механике , да се све~ 
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ким ексnериментима може мерити апсолутно не расnростире у свим правцима истом : се 
кретање с_кстема у коме се налази nосматрач, ном. Међутим, мереља су показала , д ДНО' 
као што Је транслаториа брзина наше пла- светлост расnростире брзином с ка ко уа~а В 
нете У односу на етар. су 'На nосматрача А тако и на посматр ·a" li' 

Године 1881 Маз· келсон з·е извео овакав Да •1ех п кде, адициона теорема класичне " · 
оnт~и ексnеримеиа? како би доказао тран- ке није тачна. 
слаци]у ~емље и уместо nозитивног одго- о 
вора, да Је моrуће заt_tазити nомоћу тоr екс- дбацивши адициону теорему ела је . 
nерЈОiеита траислаци]у Земље, добио се ие- механике, теорија релативитета дов ексnе

склад негативне резултате оптичких 

~та Мајклсона и Mop
•i• са брзИНОМ распростира
ња светлости у ~вtaOдyunroм 
~У· иа таЈ начин што 
·е кла<:ИЧНУ адициону теоре

~ заматла Ло~овом КОIН~ 
'Ј1)&Хцијом, дакле Једним за

ЈС()В'ОМ. за комбmrовање транс
латоРЈIИХ брзина. 

Лорекц и qриџералд увели 
су негде 1903 хип~у rю ко
јој се сва тела КО]а се кре

hу тр!З.НСЛ8ТОРНИМ юретањем, 

с к р а h у ј у у правцу крета
ља и то је скраћ:ивање утоли
ко веhе уколико је већа брзи
на тела. Посматрач, који се 
креhе са системом - телом, 

не може да уст81i'Ови то скра

hиваље, јер се и он, и сви ин
струменти помоћу којих он вр
ши мерења cкpiiliyjy nропор
циоиа.mню са скраћивањем те
ла. То скраћивање може да 
кОI!IСТатује једино nосматрач 
113В3И тог система који прати 
његово кретаље. Ово је скра
hивање тела једна~ко нули ta'KO 

се тело налази у миру, нео

сетно pac-re ако се тело креће 
малом брзином, међутим кон
тракција тела јако се повећа
ва што је брзина тела већа. 
Уnраво, а.ко образујемо ко
личн:ик између брзине телt:l' и 
брзИН!е светлос'ГИ, к·оопракција 
тела је утолиrк:о мања уколико 
је мањи nоменути количник , 
веhа уколико је већи колич
иик. Када тело достигне бр
~!Шђ' светЈЮСТи, количник ј е 
ЈединИЦа, а димензије тела 
сведене. су Н!а нулу. Одавде nроизилази, да је 
тело Rаl]дуже када се налlа!Зи у миру, најкlра
hе када достигне у свом кретаљу брзину свет
лос:ги. Макако да је ова Лоренцова контрак
lЏ!Ја Јi'Ичила на математички жонглерај и да 
~е одговара стварности , ипак ј е она омогу-
Јi!Ла Ајнштајну да об]. асни негативан резул

тат М · аз~елсо~овог оптичког експеримента . 
Л Теори]а КОЈа је произишла на основу ове 
оренцове контракције привукла ј е брзо 

~ажњу физичара. Да бисмо опиоали меха
ј ичхе nојаве у nростору и времену, потребно 
л~:а се користимо једним упоређуј ућим те
n . (координатним системом) К према коме 
ОЈаве обележавају подесно изабраним ску
:: координата. Према томе, описати неко 
np Ње У неком тренутку не значи друго до ли 
сТ:ЦИзирати начин на који се бројне вредно
Пре~ИХ координата мељају у том тренутку. 
стем К томе, ако се промени координатни си
ордин: • онда се мељају и саме вредности ко
U!ава ~та и _ закони промена у којима се де
у нек а nо]ава. За прелаз једног система К 
сује и: други К' класична механика пропи-

схуn формула које носе назив Галиле-

Алберт Ајюитаји 

јева трансформација, кој е изражавају вред
ности координата и времена у систему К' ако 

се знају за систем К и када се зна nоложај 
система К' према систему К. Ово значи, 
сблик ј едначина које исказују законе про
сторно-временских појава у неком систему 
н е треба да се мења када се за основу поре
ђења тј .за координатни систем узима на

изменично било покретан било непокретан 
систем који се nрема првом НЈалази у једно
личном транслаторном ктретању . 

Опити Мајкелсона и Морлеја показали 
су , да када су трансплаторне брзине велике , 
тј . осетне у упоређењу са брзином светлости, 
и када се за прелаз из система К у К' упо
треби Галилеј ева трансформација, као што 
то захтева класична механиха, онда описани 

случај о непроменљивости облика закона 
пој ава престај е да важи . Међутим , а ко се 
прелаз изврши помоћу Лоренцових тран
сформација непроменљивост закон а с е задр
жава. Ајнштајн ј е искористио ове Лоренцове 
трансформације за свој у теориј у релативи
тета, и тако основао ј едну стварну, ло гичну 
теорију која ј е довела не само до еволуциј е 



~~~~~L:~~~~~~~::~~~~~~~·~nрав==::ОЈ~.-ж:::епезничкој прузи два Уда-
веlt , дапа и иа)"IВО сред· једнОЈ ста А и В у којима се пале сиrн8Јlи 

...... ~ ~~~ ..... Ж:~амо да се објасне већ љена :е~ено притиском једног дугмета. За 
4ri'80 JW3e омо. 3.- ....... II'Rиђa'l'И и истов о·и је извршио притисак на дугме 
hо3ваТе појаве, већ ~ се могу ··а;;-физичке оuога ~ Ј 
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се сигнали у А и В појављују 

вепСХЈНАте астроноuске, ме:ханичк оч:~р:~ено. Посматрач, који би био у некој 
'JIDjaвe. а једначине по- ис С на средини пута АВ такође би видео 

Полазећи од пр~ :сти облик за све тачки мено паљеље сигнала у А и В. Ме-
јава треба~ задржа~ЈУ коордииатних истовреа~о се посматрач налази у возу који 
тракспаторне брзине к]еднихК' према други- ђутИМ,ћ """'ЛИКОМ брзином ОД А ка в, то ако 

" 'ућИХ система , · · • се кре е "., с упоре~УЈ . . извео Лоренцове једначиие али заnале када он стигне у , он не-
ма, АЈНШТаЈН Је кретаља. Тако ~ :зити, с обзиром 1111 се ~реће с ваrо-
уоnштавајући их за ::::Ја~чку основу сво- ном да су се сигнали зап~лили Једновремено 
је поставио сигурну е лоrичие после- А и В. Разлог овоме Је, да се светлост 
јој теорији. :затим износ~е с~орекцове једна- Ук еће коначном брзином и што се посматра ч 
дкце до коЈИХ дово~:Ле у несагласности са вреликом брзином удаљава од А а прибли-
чине маколико оне · који су а види 
дотле неприкосиове~ по]мови.мЗаа све за- жава В na ће према томе npe д . с~rнал 
влад;1ЛИ у класИЧНО] механици. В него онај у А. Дакле, догађаЈи КОЈИ се 
кључке, које руше утврђене n?јмове ~~ ~онстмују као истовремени у одн~су на уnо-
тан.а налази nросте доказе КОЈИ су У . eдlfo тело (посматрач у С ~ада Је у миру) 

·е љегова теориј.а nостала схватљИВИЈ~· ~еће бити истовремени када Је уnоредно _тело 
Р!1 Ьолазећ.и од Лоренцових једначина, коЈе кретаљу (nосматрачу С у ~агону КОЈИ се 
је Ајнштајн извео на кинематички. нач~ ~реће великом брзином_) . То Је релативитет 
изведени су и основни ставови теори]е рел - истовремености и ка~о Је на љему засновано 
тивитета: ђ . та- мереље времена, то Је закључено, да св~ко 

а) Просторно растојаље изме У двеЈУ упоређујуће тело (систем) има властито вре-
чака неког чврстог тела зависи од начина ме које зависи једино од начина кретања 
кретања уnоређујућег тела, и тога · тела. Према томе, неки вре~енски nо-

б) Врем·енско растојаље између два ~ога- датак има само онда смисла, а~о Је истовре-
ђаја зависи од начина кретања уnоређу]ућег мено прецизирано и уnоређуЈуће _тело за 
тела (координатног система). · који је везан тај податак. Једна ПОЈава има 

Ова два става у потnуној су суnротности различито трајаље nрема томе да ли се она 
са класичЖ>м механиком и љеним схватаљем односи на неnокретан или nокретан систем 
nростора и времена, узетих као аnсолутни, у коме се или из кога се nосматра . Р_азлика 
којима је Њутн дао печат мистериозноr и у трајаљу је утолико већа уколико Је вelia 
божанског. Дакле, мерењем дужина и вре- брзина кретаља тела (система). 
мена ,сваки ЧОВ!!К исеца васиону, свет, n~ Што важи за време то важи и за простор 
nростору и времену и мер~ своје време и сво] и nросторни интервал између двеЈу тачака 
nростор. Ово исецање НИЈе J'ICTO за два по- је релативан. Растојање између двеЈу тачака 
сматрача који се крећу један У одн~у на А и В у самом возу може се мерити на два 
другог и 1111 би се nрешло од мере!f>а Једног начина. Можемо узети воз као систем и пре-
nосматрача на мерења другог мора]у се yno- носећи у љему метар од А до В наћи расто-
требити Лоренцове трансформације. М узе 

По теорији релативитета једна nолуга јање између тих двеју тачака. ожемо : 
утолико је краћа уколико се крећ~ брже у ти пругу као координатни си~тем и на ;о~ 
nравцу своје дужине. Исто тако ]едан ча- мерити растојаље измеђ_У двеЈу тачака и В 
совник који се креће, иде спорије него кад В' са којима се nоклаnаЈу . тачке воза А 
је у мировању, његов ход је утолико,сnорији ка1111 воз наиђе на љих. Ова два начина ме-
укоЈmко се сам часовник креће већом брзи- рења довешhе до различитих резултата коЈИ 
ном. Када би часовник достигао брзину све- ће се један од другог утолико више разлиу 
тлости, онда би секун1111 трајала бесконачна ковати уколико буде већа брзина воза. . 
дуго. Дакле, у теорији релативитета, брзина овоме и лежи смисао Лоренцове контракциЈе 
распростирања светлости је константна за и релативности nросторних димензија, ЈеР 
сва тела и ниједно тело не може је ни до- неки nросторни елеменат има различит: ~:: 
стићи ни престићи. мензије nрема томе да ли се односи н 

До појаве теорије рёлативитета нико и стем у МИЈIУ или на систем у кретаљу. У слУ: 
није посумњао у рециnрочну независност чају система у миру раздаљине задржаваЈ) 
nростора и времена, јер су по класичној ме- своје димензије, али код система У кретај~ 
хающи nросторно-времен<:IЩ nод;1ЦИ у једном оне утолико више мељају своје димензи 
телу нешто апсолутно, дакле, независно од уколико је брзина система већа. . ала 
начина кретања било тела на које се ти no- Дакле, теорија релативитета Је nоказ ње 
1111ци односе било упоређујућег тела. Дакле, да време није апсолутно и да љегово мере у 
истоветност два догађаја који се дешавају на зависи од релативних кретаља у nростор; е· 
различитим местима, по класичној механици, коме се све креће, у коме све има своЈ е ~!!е 
имали су само физичко значење и није било ме. Исто тако ни раздаљине нису апсол~ео-
важио који је nосматрач вршио мерења. Тео- ве~ зависе од nосматрачев~г времена .о ила 
рија р~лативитета је уклонила и ту заблуду риЈа релативитета је на оваЈ начин ств ~о· 
nоказузући 1111 истоветност догађаја није не- један nојам простор-време чије су коре!>1е· 
што апсолутно већ релативно. Замислимо на ненте релативни nростор и релативно в 

OIIOJII nростору-времену непроменљива бp
tJIIII светлости иrра основ~ улогу, она је 
aeurro аnсолутно, као што ]е апсолутан ин
тервал између два догађаја. 

Међутим, теорија релативитета није cpy
JUJIJIЗ само апсолутно време и ап<:олутни npo
C'l'OP• она је оборила и аnсолутност масе и ма
терије као сnецифичне концепте. Од nојаве 
релативитета зна~о да се маса мења <:а брзи

ком, 1111 се матерИЈа уништава и рађа , једино 
је еиер~ја. на љихов рачун . стекла апсолут
кост, ко]а Је масивна и КОЈа се одржава а 

хако је светлост енергија то и њу можемо 

мерити. 

Класична механика зна за закон о одр

ЈЕВЊУ ма<:е и за закон о одржању енергије. 

Теорија релативитета та два закона спаја 

у је1111н. По класичној мехаиици енергија је 
nоловина nроизвода из масе и квадрата бр

зЮiе светлости. У теорији релативитета то 

је тачно само ако се ради о вепокретиом си
стему, дакле, када је тело у миру. Израз за 
енергију у теорији релативитета различит 
је од иетог израза у Класичиој механЈЩЈt, и 
то неосетно, ако се систем креће малом бр
зюtОМ, аЈIИ 'I1a разлика постаје уrоли:ко већа 
уколико се систем (тело) креће већом брзи
ном. То значи, да ако се енергија тела повећа 
за е, да ће и љегова ииертна маса да порасте 
за то е подељено квадратом брзине светло
сти. И ово је у супротности са класичном ме
хакихом која узима 1111 је инертиа маса кон
стантна. По теорији релативитета инертна 

маса се мења са енергијом и може да послу
жи као мерило саме енергије тела. По тео
рији релахивитета закон о одржању масе 
сједиљује се за законом о одржаљу енергије 
и важи дотле док је енергија систе~ непро
менљива. 

(Крај у идућем броју) 

Д-р ЋорЬе Ни.колиk 

Kako је pronaaena planeta » Srbija « 

- lstorijat prvog otkrica sa na~e Opservatorije -

15 oktobaг 1936 godine, vece ... 
Od pokretanja redovne sluzbe malih planeta 

i kometa na astrografu 0Dservatoгije Ьilo је 
vee snimljeno oko pedesetak ploea. Na njima, 
sem objekata koje је trebalo posmatrati, i po
red sa'ћ!"Snog ispitivanja i pregleda, nista drugo 
nije nadeno ... 

Те veeeri и programu sи Ьile planete: 41 
Daphne, 314 Rosalia i 380 F.idиcia. Sve tri nala
zile sи se u istoj oЫasti neba , ра је posmatra
nje bllo иtoliko zanimljivije . . . 

Ved:ro vreme odrzalo se preko citava dana , 
а vece је nadizgled savrseno za <rad ... Носе li 
~гajati sve do pocetka snimanja? ... А to се 
b1ti tek posle 22 casa ро nasem vгemenu! Ranije 
se ne more, jer treba sacekati da se regio-n u 
svome privid•nom dnevnom kretan ju izdigne 
dovoljno visako iznad hoгizonta i рriЫШ me
ridijanи .. . 

J<>S od pocetka usvojen је kao nacin rada 
na astгografu tzv. Metkalfov (Metcalf) metod. 
On је pгikladniji za nase prilike, jer omogи
cuje - tako sи bar .prethodna ispitivanja in
~rumenta pokazala - da па ploca·ma koje ko
l'iвtimo, i produiavanjem trajanja ekspozicij e 
~ 90 minиta , snimamo pJanete еа oko 1.6 pri
Vldne velicine slabljeg sjaja, nego a:ko se prati 
•na trag <<. Evo ukratko и сети se sastoji taj 
metod. 

Umesto da se и tokи snimanja oЫasti neba, 
u kojoj se nala'zi planeto~d koji hocemo da po
smatгamo, odabrana -reperna zvezda neprekid
no dГZi na presecistи koocanica и mikrometrи 
dur~a za pracenje, ·zvezda se и kra6im i jed
~m vгemenim intervalima pomera и polju 
Vlda za odgovarajиci , uпapred иtvrdeni iznos. 
~ P<lmeranje mora blti tako odaЬrano, da је 

manje od razdvojne moCi fotografskog objek
tiva, а srazmerno pomeranjи planete na neЬe
skoj sfeгi. Na tai nacin, na foto-ploC!i. svetlo
sni snop planete moze se zadrZati onoliko dиgo 
na istom mestu koliko se zeli, - planeta ее 
na ploei 'blti prikazana и vтi.dи »tacke«, doik се 
zvezde ocгtati dиzi ili kraci trag. 

Ocevidno, ovde se koristi poznato svojstvo 
fotografske emиlzije (oblcno srebra-nitrata) da 
јасе » pocrni «, sto је dиze izloiena иticaju sve
tlosti. Drugim recima, akиmиliranjem sve
tlosti .na jednom istom mestи ploce svetlosni и
tisak blce izra:1Jitiji, - doblce se veci kon
trast. Jasno је svakako da se pomeranje zvezde, 
koje и sиstini pretstavlja skokovito иbrzavanje 
kretanja ~nstrumenta , шоrа svojim pravcem 
poklapati sa .pravcem kretanja planete na nеЬи . 

A.ko и istoj oЫasti neba ima vise planeta, 
onda se pomeгanje instrиmenta oblcno pode
sava prema · kretanjи najmanje sjajne medu 
nj~ma; и slисаји da sи sve istog sjaja, na osnovi 
efemerida иstanovi se srednj.i iznos :lJЉova 
dnevna kretanja i na taj nacin »prati<< . Razum
ljivo је da tada ni jedna od posmatranih pla
neta nece na ploei izici kao idealna tacka, vec 
kao vise ili manje izduzena, sto zavisi od tтa
janja snirnanja. Ра ipak i time se postize iz
vesno poveeanje kontrasta na ploci, јег је po
meranje planete svedeno n.a razlikи izmedи 
stvarnog njena kre tanja i иsvoj ene srednje 
vrednosti. 

Posle ovog malog иdaljavanja od osnovne 
teme, koje, verиjem, nije nekorisno, jer cita
oca delimice u.poznaje sa tehruikom rada astr·o
grafskih posmatr.anja, vratimo se nasem pred
metи. Dogadaj cu isprica,ti prema nekim svojim 
beleskama i secanjи . Neka citalac zato ne 



~~~~~~1~:~~~\-4~.;,.:.~:=-: ... :m~Ьa::ca:.fli letimit!ni pogled na nju ... 
1 ~о sam је i lu,pom pokuSa.o da nadeJn 
Isp~ane pi.anetoide. u_ь~о sam mogao zak. 
r~ da su sva tri tu: S]&]~ _41, neSto slablje 
~u4 . 380 . . . 1 vee sa.m pom'lSlю da plocu vra. 

31 1 vodu i ostavim је da se 1agano lispira, 

UIDeri aiDo u blai8DJU ude isuvolJe 
JDenata. . . . . treЬa1 ~ sa posma-

'l'l"enutвk kad Је . :mio sam zato po-
tranjem nije daleko. ~przvezdani ьronomet.aт 
treЬne podatke, uporedю ..__f Otvorio sam 
i uputio se paviljonu азw<Ј5·-•· ancima 
kupolu i ~ra'Y'io instrument~ ~ jednu 
18ZVe!da RiЬa ···Као~ .. od redvit!ena 
-'a)'ni]'u zvezdu, neito seve~зe Р mes1JU. 
•Ј тr-....,..о · puna 1 na svome 
pololaja ... .._.".,_ Је . . redostro!nosti! 
То uvek l!inim iz ~vik~, ~~ nekoliko dra
Jer, ponekad suk.a,u ~~]~i ЬiU izguЬljeni dok 
gocenih trenuta O]'l . · 0 mesto ... 
bih stigao da plol!u stav1m ~a .. nJre pokazivao 
Prol!itao SIIU1 termom_e~r ОЈ1 tome doterao 
temperaturu u . ku~l1 I i~~nom proverio 
,.fokus• f~b]ekt1va . . . podesio rnikrometar, 
аат poloZa] 1nstrumenta, . . d ka
...~.-.-~ oitrinu okulara i otvono naзza . 
.... .., • ..., . tak cu """'etl sa 

t ЈоА nekoLi:ko tren·u а ра .,.... se u ... 
snimanjem . .. . 

Oh16m zvezdanog vremena ... Lakl~ po
kretom nrke obmuo sam ruCicu i otvo~o o~
jektiv· ploca је izl&ena uticaju svetl~t~ ~о]а 

dolazi sa dalekih neЬeskih sveti.l]·k1 .. . 
~manje је pol!elo ... region је na 11h Ш »pre 
merddijanac! . tk .. 

Sam sam u kupoli. Ujedna.Ceru о uca]1 
hronometra i mrmorenje regulatora casc:'vno_g 
kretanja instrumenta jedino narusava]u t1-
iinu .. . U otvoru ·kupole jasno se ~rtava tam
no zale<!e nеЬа, na kome rasp<YLna]em ogran~ 
sazveМa Pisces, Cetus, Aries . . . N eblo Vl . 
prema sewroistoku zapa.Zaju se Plejade, o'QaVl
jene finim magUCa.stim velom .... Zvezde malo 
trepere, - atmosfera је dosta mim& · · · . 

Svake §este minu·te pomeram. zvezdu u V!d-
nom polju za oko 4 podeoka na ~metru. 
То rad1m pldljivo, jer od toga za'?!'1 1 -~nost 
poloZзja posmatrandh planeta, ik0]1 _se :JZ~ode 
kasnije premeravanjem .plol!e ... Radim, а ]ed
novremeno razmiAljam о jednom proЬlemu 
koji me odnedavna mu~i. U tim trenutcima .Ыо 
sam daleko od svaike pomisli na to, sta се plol!a 
zaЬele!iti ... 

Pomeram zvezdu poslednji put, - ја& 6 
mШutв sndmanja i na'\dice se 1% Ш kako sam. 
роеео . .. U 1h46m loka1nog zvezdanog vr~ 
mena hitrim potezom zatvaram »opturator«: 
snimanje .ploce А.53 zavr§eno је! . .. Skinuo 
sam kasetu sa plocom i zamenio је novom. 1 
tad sam ul:inio neAto zЬog (:ega sam se kasnije 
pokajao: umesto kontrolnog sni.mka, odlucio 
sam da .ponovim snimanje zone i.z prethodne 
no6i.. Zona: 3h10m.6 rektascenzije, +22°43' 
deklinacije, - dalje prema istoku! 1 sad se 
toga seCa.m... · 

Posle petoeasovna Ьdenja u ikupoli, noeu, 
pod vedrim neЬom gotovo, bio sam ve<: zaista 
umoran. ZЬog toga sam tra.zvijanje snimaka 
odlo!io za izjutra. Тrebalo је uostalom i mrac
nu komoru zagrejati ... 

Rano vee Ьiо sam na nogama. Pripremio 
aam kupati.la sa izazivaeem i fiksirom ... Ро
вlе dvadesetak minuta plol!a је Ьtla razvijena 

tim u . 'edn . tak , __ ...~ mi se pogled zaustaVl na ] ОЈ ode 
~ . ta.&i«. ZagledajuCi је paZljivo Prime
s~a~no]bl~ni samo zapadlrije od nje jedan ist.o 
t1h u ' . t' - ··- s d kad tak i.2JraZ.iiti svetlosn1 u 1s~ · · · а , ovo 
i:m, seCam se kako mi ј~ srce snэ.Zno kucalo, 

~ok sam na osrюvi neЬesk1~ karata J>:<>kиSavao 
d odredim pribШme koor~~nate dva]u »obje
~ta« ... Najzad је i to bllo . ~~tovt?: .J>oloiaj 
. . · ·eg Ьiо је - rektsscenzl]&. 1 53 .5, de-
~~~~dza: + 2°54', . ~ slablj~ se nalazio oko 15' 
zapadnije i 7' ju!ni]e od ~]ega · · · 

Sa zeЬnjom sam ~voгto. katalog ~ kome su 
dati podaci 0 kretan]u sVl~ poznatlh . mail!h 

1 , __.а Ко]· е su to planete 1 kako sam 1h mo-pan"'•. , . . 
gao prevideti pr~ikom piчf~manJa ~~ора
та, pitanja su koJa su ~ . а_ а progoru _а .... 
Ubrzo sam utwdio da ]е_ SJa]na u stvan_ pla

ta 51 Nemausa, koju nnsam uzeo u obz1r ]er 
~: nalazila severnije od oЬlasti ~ sam ј~ ~te;> 
snimati. А »izэ.Sla<< је na ploe1 zahvalJUJUCl 
samo mome slucajnom izboru reperne zvezde, 
dalje od predvidena srediSta. ploce! 

Manje sjajnu, medutim, nlвam usp~ da 
»identifikujem« Iri. sa jednom od ~pozna~h ·. :· 
1 tad se u meni javlja sumnja: mozda to : ~!е 
nikakav stvarni svetlosni utisak, nego na]Oblc· 
niji tehnioki »defekt<< ploee? ... Mozda! ... 

о svemu sam ipak obavestrio i profesora. 
0n је takode pregledao snimak i preporuCio 
mi da uzmem kontrolnu ploeu cim pre .. · То 
је, uostalom, Ьiо i jedini naci_n _d_a se _izad~ и 
neizvesrюsti ... Moze se zam1sl1ti koliko sarn 
seЬi preЬaci va.o Sto umesto d~u~~ ploee • nisarn 
ponovio snimanje iste ob1asti; !11, bar •. sto nl· 

sam odmah razvio ploeu! lmao bah tol1ko vre
mena da naCinim jos jed.an snimak, makar 
i sa ~kraeenom ekspozkijom ... Ali, sad је sve 
Ьilo dockan i treiЬalo је sacekarti vece .. . 

Kako mi је dan tada izgledao dug! Za пе: 
volju i vreme se poeelo kv.arilti : pred smlraJ 
Sunca ·zapadni horizont bio је zastrt gustнn 
stratusima. а to је 1os znalk. Носе li se vreme 

' Ь ·m snJ· odrZ&ti ·Ьаr toliko jos, dok ne о noVl 
manje?!... . 

Росео sam oko cetvrt casa rani.je nego aJSl· 
-Ј.. S -Ј.. • h ·1 - abl. i т о n"" ... . r=a InJ. se osme nu .а , • . · т su 

narugala: pred sami kraj posmatran.1a nai~ \u· 
oЬlaci i uskoro prekrili ci.tavo n elbO · · · 0 ni· 
rio sam .i odmah razvio plocu. Ovog puta tano
sam ni ma1o oklevao! Brzim pregledom ~sd 
vio sam da· је objekt kraj N emoze tu, a!I а 7)· 

se i jedan i drugi nesto pomerili prema JUgOoj(O 
padu. А to је sasvim pravilno! .. . U_ ":'eme kfe
opozicije sa Sunoem planete se pnV1dn° 
cu »retrogradno«... d 

:ВЮ sam ushicen! Imao sam znaci pre 
Ьоm jednu novu malu planetu, nepoz

1
na:o 

Ьesko telo· Кaikva radost i zadovo JS ' 

prva nagrada mladom aвtronomu za mnoge 
~oApavan~ noCi! ... 

Napolju је nеЬо toliko lo&e, da se ne mo1e 
niita viAe .preduzeti. Moga.o sam oti6i na po<!i
nak rю ја to n.isam uC.inio, nisam hteo. Zeleo 
~ da sa~ekam jutro, siguran da se u medu
vremenu nije izvedr.Нo . . . U zurЬi umalo ni-
18m zaЬoravio da uporedim svoj zvezdanli. hro
nometar. То sam uёinio tek u 1h7m ро ponoei, 
ра sam za~. isko~~ vreme do zore da od
redim precLZlll polozaз planete prema prvoj 
plol:i ... 

Na oвnoVJi. BD kataloga i kanta odabrao 
sam tri zvezde 'koje zatvaraju poldgoo (ovde 
trougao) oko .planete i na fotomeru, a.paratu za 
premeravanje ploca sa taenoS<:u od ± 0.0005 
тт, oЬavio merenja rastojanja tih zvezda i 
nepoznate planete. U svitanje dana, pcsle pri
liёno duga ra.Cuna, imao sam vee ovakav po
loZзj: 

1936 oktobar 15 u 22h4m9s.6 svetskog vre-
mena, 

а: 1h52m31.s84 Ь: + 2°47'25".0, 
Ekvinokcij : 19.36 .о, 
priv. veliёina: 13.m2. 
Izjutra sam potrilio profesora i saopstio mu 

rezultat. Ob·radovao se, ali је iz predostro
inosti zatraiio da jos jednom zajedno proverimo 
racune. А odmah zatim isposlat је irlvestaj me
_c1unarodnoj centrali za male p1anete u Ber
linu. TreЬalo је da Rechen Institut parafira 
otkrice i da novoj .planeti da pгivremenu cnr 
naku ... 

Proteklo је nekobl.ko dana, а odgovor nije 
stizao. U meni se sad javila druga sumnja: 
nije li ko drugi od astronoma, а to se vee do
gadalo, il'anije dosao do istog otkrica? U tome 
slueaju planeta Ьi pripala njemu ... Sa ne
strpljenjem ocekivao sam naredni RI cirlkular! 

Napokon, stigao је! U njemu је 'Potvrdeno 
moje otlrnice, а planeta је doblla oznaku 1936 
ТВ ... 1 jos jedno saenanje vise: moja sumnja 
zam.alo se nije obistinila! Iэti region neba, i hste 
vel:eri, sniшala је g-da Lozije (Laugier), astro
nolfl opservartorije u Nici, - ali 29 minuta ka
snije. . . Tako је otkrice ove planete pripalo 
naSoj Opservatoriji, - prvo otkrice i nas pri
log astronomskoj nauci .. . 

No, tu ј о§ nije Ьiо kraj! Planetu је trebalo 
pratiti, posmatrati је sto duze d prikupiti do
voljan broj podataka za odredivanje njene pu
tanje Olko Sunca . .. 

KoristeCi jedan du.zi prodor u oЬ!acima, 
nocu 24/ 25 oktobra, pos1o mi је za rukom da 
snimim dve ploce sa planetom. Na osnovi tih 
poloZ&ja moglo se vec zakljuiYiti da planeta 
Inora Ьitn srazmerno daleko od Zemlje: dnevno 

· kretanje u тektascenziji iznosio ј е - 40s u 
vreme opozicije sa Suncem, а to је , proseeno 
uzev§ti, karakteristika udaljenijih tela rplane
tarnog sistema, posmatranih za Zem-lje. 
. Nailazio је peniod pune mesecine; sem toga 
~ vreme se ,pogorsavalo. Zato sam odluCio da 
1 J>Ored vrlo oskudnih .podataka pokuS&m iz
ra~vanje elliptiCke .putanje planete. 

Primenio sam postupek koji је da? .Andoaje 
(Andoyer) u svojoj NeЬes.koj mehan1c1, zasno
van na korШ:enju dvaju bliskdh poloZ&ja i 
dnevna kretanja. On upravo odgovara ovome 
sluaju: imao sam dva posmatranja u rumaku 
od 9 dana, tj. 15 i 24 oktobra, dok mi posma
tranje od 16 oktobra тоZе poslunti za izvode
nje podataka о. dnevnom kretanju. 

4 novembra vel: sam raspolщtao prvim ele
mentima putanie. Racuni su pokazivali da se 
planeta kreee oko Sunca ро relativno iadute
noj elii.psi, l!ija је velika poluosa 2.98 astr. je
dinice, odnosno 445.5 miliona km, а ekscentri
citet 0.250. Elementi su svakako Ьili vrlo ne
pouzdani, naroC.ilto u pogledu orijentacije pe
rihelija i ekscentriciteta, no ipak dovoljni da 
pokaiu mesto i pravac kretanja planete kroz 
sazveid.a u toku narednih nekoliko nedelja. 
Neizvesno је ostalo samo to, hoee li se nэ.Sim 
instrumentom ona moCi dovoljno dugo posma
trati. Jer, otkrivena nekoliko dana pre opozi
cije, nien siai је ро racunlima dosta ~lo sla
blo i vee polovinom decembra treЬalo је da 
padne na 13.6 orividne velicine, Sto ie gotovo 
granicna veliei.na do koie pri normalnom sni
manju na§ astrow-ai domre. 

Jedinli i2'Jlaz Ьiо је, dakle, u produZ&van}u 
vremena ekspozicije. Zahvaljujuci tome plane
ta је mogla Ьiti posmatrana 7,12 i 29 novembra, 
i 2 i 9 decembra, dok su kasniji pokusaji ostaJ.i 
bez rezultata. Ulwpni interval u kome је pla
neta pracena iznosio је, prema tome, 55 dana, 
§to је dovoljno Ьilo za preduzimanje raeuna 
oko iznalazenj.a pouzdane planetine putanje. 

Nova merenja svih ploea .povezivanjem na 
veei broj zvezda iz fotografs:kog kataloga »Car
te du ciel <<, dala su mi svakako tacnije pol<>Zaje 
p1anete na nebu, а ra-ouni putanje takve ele
mente, da se sa sigurnoscu moglo 'ocekivati 
njeno .pronal&Zenje u narednoj opozioiji, f~ 
bruara 1938 godine. U meduvremenu, na zau
zimanje profesorovo, u medunarodnoj centra
li za male planete izracunat је takode s.i.stem 
elemenata, koji se u neznatnoj meri razlikovao 
od onih sto sam ih sam izveo. 

1 doista, 28 januara 1938 godine, Е . Del
poгte, direktor opservatorije lkl (Ucc1e Bel
gija), na1azi ponovo .planetu, nedaJ.eko od po
lozaja predvideпa na osnovi potpuno novog 
sistema elemenata, koje sam odredio pocetkom 
1937 go-dine. Sa opservatorije Ucc1e ona је V'i
dena jos i 2 i 28 februara, dok је iz Beorgedorfa 
i HajdelЬerga vise puta posmatrana, - sve do 
19 marta. 

U 1939 godi:ni opoziaija planetoida padala је 
aprila meseca. Ovog puta efemerida је pгi
premljena u Rechen Institutu i na vreme ob
javljena, kako Ьi је astrorюmi moglii. po
traziti. Ро racunu planeta је trebalo da bude 
15 .5 priVJi.dne velicine. 11 -aprila za njom be
zuspesno traga poz:nati astrono-m opservatorije 
u HajdelЬergu , К. Reinmuth. Medu,tim, Di.eck
voss (Bergedorf), uz pomoe teleskopa od 1.25 
m preenlika, •posmatra ie 17, 18 i 20 aprila, kao 



11.7 pdvldne veuвne. nedaleko od predvidena .-.. .. 
Na podlo2li svth dotadanjih posmatranJa ~z 

1838 11939 godine, profesoг Miikovi~ preduzi
ma popnvku putanje, vode6i гal:una о poreme-
6ajim.a u kretan}u ,planete prouzгokovan1m 
dej.twm planete Jupitera. Istovren_leno А. Pa
tlry (Ntca) utvrduje da је planeto1d 1936 ТВ 
ldenbltan sa pla:netom 1933 FR., koju је rnarta 
meeeca 1933 na§ao Ьiо Reinmuth, ali је posma
tno samo kгatko vreme. Ра i.ako је za ovu pla
netu Нirose (Japan) Ьiо odгedio putanju, а me
(tunla"odni centaг dao efemeridu, planeta u 1934 
godini nije Ьila pl'imeCena. Uzrok tome је sv~
kako bio nesiguran sistem elemenata putan]~· 

1940 godihe planetoid 1936 ТВ рго&ао Је 
nezapat.en. Za opoziciju u avgustu 1~41, efe
meridu za pronala!enje njegovo dao ]~ profe-
101" MiAkoviL:. Zahvaljuju~i tome d dugo] ekspo
ziclji od З ~asa. .planeta је sa nde Opseгvato
rije Ы1а posmatгana 15, 16 d 18 avgusta, upг
koe njena slaЬa sjaja (14.2 priv. vel.). "I:o ~ 
Llto ponovilo i u 1942. Tada је ona щogla b1ti 
posmatгana sa Opservatoгije 7, 11 d 19 de-
cerntжa. 

Od tog dоЬа, ра do danas. planeta se гedovno 
poвmatra u svim opozicijama. Koгisteei obllni 
posmatra~ki materijal, Кippes је najzad iz-

(Наставак - 2) 

1895 Математича.р, nроф. Константин Едуар
довиh Циолковски, nочиње научио да 
обрађује nроблем ракете . 1903 rодине 
појавило се његово велико дело под на

словом "Ракета у космичком простору". 
1911-1912 nоложен је класични темељ 
заиисли ракетног лета под насловом 

"Истраживања васионског nростора по
моhу ракетних васионских бродова". У 
њему _ даје потпуну теорију летилица 
уэима]уhи у обзир отnор ваздуха и nу
тању на Земљи и око Земље као и у ва
сиони. 

Циолковски је мислио да примени течна 
rорива. ~отор nрема његовој замисли 
остварен ]е, разуме се, тек каснијих го

дина . Њеrово главно теоретско дело за
вршава се веома значајним речима: 

"Тако he човечаНС1ЂО - бесмртно као и 
свемир - nутовати из једног сунчевог 
система у други и повеhати и сачувати 
духовне тек~вине заједнице људских 
бића. Живот Је бесl(оначан као и приро
да за то ради све, истраживачи и nрона
лазачи, вепики и мали _ уnркос сиро-

rat!unaD 888vim pouzdanu ·~tanju _njenu, Р& 
·е planeta kona(!no .. numensana« 1 uvr~ 
~ stalni popis poznatih malih ~~aneta pod bro
jem 1564. Sa nаВе OpservatoГIJe ona је ро. 
slednji put Ьila us~o posrna•tra.n.э: u novetn. 
bru 1953 godine (~ер~с), na_ ~oV1_ efemerida 
oЬjavljenih u godiSn:J~U kOJl_. IrZda]e Institut 
za teorisku astгonoml]U u Len]mgradu. 

Pre dve godine planeta је i zvanicno imeno
vana. мectunaгodni centar za rnale planete, ko
ji se sada nalazi na opservatoriji Cincinati (0-
hajo, SAD), usvojio је predlog .pro~~sora Mi
§kovi~a da se planeta nazove »Srbl]a« - irne 
§to ga је ona i dotada noэila, i pod kojli.m је 
Ыlа poznata, Ьаr u tkrug.u naSih astгonoma .. . 

Od pronalaska do lkonacnog prirznanja pla
netoida 1564 ,SтЬiја, pJ:"'Olo је punih 16 godina. 
u mectuvremenu oko nje su se neseЬil:no anga
zovali astronomi mnogih zemalja. Svojim zala
ganjem i svojom solidarn<>Scu astronomi su 
oduvek dava1i Skгomni dopri.noo ucvrscenju 
miroljublvih odnosa medlu narodima sveta, i 
dokazali da razliCita dгuStvena uredenja i si
stemi ne mogu, ili bar ne Ы trebalo da budu 
prepreka opStoj medu.narodnoj saradnji na 
svim poljima ljudske delatnosti ... 

'1 М. В. Р. 

маштву и невољи, упркос неразумевању, 
потсмеху и презиру ~ да би семе које 
су посејали донело неизмерне плодове 
у бесконачности:" 

1895/ 97 Ing: Pedro Е . Paulet у Лими (Перу) 
вршио је истраживачке радове на раке· 
тама са течним rоривом . О томе је лрв11 
пут J"I1reao 7 октобра 1927 године у часо· 
пису .,El Commeгcio". Према овим наво· 
дима свакако се радило 0 првим научним 
истраживањима са течним горивом. Мо· 
тор који је примењен тежио ј е 2,5 кr 11 
имао је потисак од око 90 кr при 300 
ексnлозија у минуту. Према томе , У Пll" 
тању је био пулзирајући млазни мотоР: 

1896 Dr Franz von HoefLt Беч започиње своЈ 
· теоретски рад у обл~сти ракета. Он је У 

nрво време тежио да овлада проблемима 
погона. Његови пројекти заснивали су се 
на конструкцији млазних мотора , IIP

11 

чему он уствари, није мислио на carop~ 
вање rорив11. Ограничена применљивос . 
љегових п:ројеката одвела га је затим ) 
област атомске енергије. . 3• 
Конкретне планове о конструкциЈИ Р . 
кете објавио је тек 1924 године када Ј. 
веh била позната истраживања G 
daгd-a и OЬerth-a. 

1897 Kuгt Lasswiltz објавио је свој роман у 
два тома "На две nланете" у коме . 
обрадио nут у свемир. ]е 

1897 Augus~.~schenbacheг објавио је "Ватре
ии строЈ . У овом сnису први nут је сnо
менута стеnенаста ракета. 

СА. 5. Проф. К. Е. ЦuоЈtковски 

1900 Енглески писац Н. G. Wells објавио је 
роман .,Човек на месецу" и стога је сма
тран другим Ј.Килом Верном . 

1904/14 А. Paul развио је у Аустрији nрве 
фото-раке~е . Овим барутним nројекти
лима ~обиЈени су изванредни снимци из 
птичиЈе перспективе. 

1905 Друштво "Tuгbomoteurs" у Француској 
израдило је прву бензинску турбину са 
млазником . 

1905/10 Француски научник Robeгt Esnault 
Pe1teгie почиње да се бави nроблемом ре
активног погона . Његови први списи са

држе чист.о научна разматрања и он је 
мислио да се nроблем путовања у свемир 
може реализовати само помоћу атомске 
енергије. 

Његово главно дело "Исnитивање најви
ше атмосфере ра'Кетама и могућност ин
терпланетарног путовања", које је објав
љено 1928 године, доживела је 1932 го
дине ~ово потпуно проширено издање , у 

коме ]е дао драгоцене податке нарочито 

о термичким проблемима ракетних мото-

1 .ра са течним горивом. 
906/ 09 Пуковник Унге развио је ракетна ва-

19 здуllШа торпеда . 
06 У Швајцарској су први пут nримењене 

1908ракете за разбијање градоносних облака . 
Француз Rene Lorin пријавио ј е патент 

бр. 390.256 о реактивном погону авиона. 
Још увек је у току даљи развој његове 
~исли, познате као статореактор (на-

190 бо]номлазни мотор). 
9 Проф. Robert Н. Goddard са колеџа 
"Clark" у Worcester-y спада у ред истра
:живача који су прокрчили пут у области 

·-----------м 
ракета. Рођен 1882 rодиие, заnочео је 
своје nрве радове 1909 rодине, а среди
ном 1919 rодиие објавио је резултате 
својих теоријских и практичиих испити
ваља nод насловом "Метода за постиза
ље великих висина". 
Овим радом дао је знак за један nрави 
"ракетни јуриш". У љеговом делу није 
оnисан ниједан одређени аnарат, него је 
помоhу егзактних nрактичних мерења 
на барутним ракетама nоказан nут и на

чин којим би се могле nостићи велике 
крајње брзине. Његове ракете биле су 
испуњене барутним раке'rама у слојеви-

СА. 6 R . Н . Goddard 

ма које су, слично митраљезу, сnрово

ђене у комору за сагореваље . 

Goddard је заnочео радове на реактив

ним моторима са течним rоривом 1924 
године, а јула 1929 године , испалио је 
једну ракету дужине 7 m. Она је ексnло
дирала веh на висини од 300 m . 
Уз помоh Карнеџијевог института као и 
Guggenheim-oвe фондације остварена је 
изградња једне лабораторије. Од 1934 до 
1943 Goddard-y су поверени тајни истра
живачки радови. За то време развио је 
МЈ-IОrобројне конструкције у којима је 
обратио нарочиту пажљу проблему у ве
зи са мотором. Најважнији патенти који 
се на то односе су следеhи : 1,102.653 ; 
1,103.503 ; 1,191 .299 и 1,194.496. За један 
млазни мотор који по начину. рада има 
много заједничког са пулзирајућим мла
зним мотором немачке летеће бомбе 
.,V-1", пријавио је 1931 године патент бр . 
1,980.266. Кратко време пред свој у смрт , 
1945 године, Goddard је са надлежне 
стране био одређен да организује велике 
америчке центре за исnитиваље ракета. 

1909 Француз Marconnet схватио ј е суштину 
млазног мотора и патентирао под бр . 

412.478. По његовом предлогу сабијање 
ваздуха би се вршило компресором или 
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~-~~2-~-~-------~----~--c:в-e'I'CJt--O=r~p=a=т:a, nоднео је 19~3 године у 
..,.U.КОМ. при 'leiiY је он још тада Ј:: :клаузенбурrу као дисерта~ЈУ рад "Ра-
3.11Ј1КО88О моторе са констаи;иим пр м кета у nланетиом nростору У овом ра. 
еком као и оне са пулзираэућим радо обрађене су искључиво ракете са теч-
(о~~~ћа бомба "V-1"). е- :М rаривом и nрилично темељно on11• 
На сл. 7_А ~т је схематски nрик.азз ~ саке две висинске ракете . СпоменуТо 

д а G ... &<LA кро .... р- ,..,"0 доживела Ј· е ДО 1928 ГОДИНе трl! 
roвor мотора. ува.љк .............. --· 
буратор с смешу rориаа и ваздуха У битно nроwирена издаља. 
турбииу VG која истовремено служи као 
раздељивач, а похреће је сnоља дру~ 

Турбииа з· е конструисана са извод 
матор. · ьиштем 
ИИ11 каналима и оклоnљена зе ку 
на коме се такође налазе отвори. Из сва
ког отвора води један канал у комору 
с:аrоревања В у којој се налази свећица. 
Приликом свакоr nponacкa изводноr ка
нала турбине nоред отвора на кућишту, 
одводи се извесна количина смеwе у ко
мору за саrоревање rде се, док су У ме
ђувремену отвори на кућИШТУ затворе
ии пали и саrорева а nродукти carope-
88;._. истичу кроз млазник D. Ако се, 
наnример, раздељивач VG обрне 1200 пу
та у минуту, nроизвешће се при два пуна 
обртаја 20 двоструких паљења, односно 
40 паљења ако се уместо два поставе че
ТЈЈРИ отвора . 

1 

С.4. 7. М..tаИК .1101'ор Maтconмt•lf 

Код исто тако пулзирајућеr мотора (сл. 
7-Б) уrрађеи је вентил са клапиама V на
место раздељивача и дуваљке. Након 
обоrаћења rорива у к.арбуратору С сме
ша се доводи у комору за саrоревање В, 
rде се пали свећицом и саrорева. Прили
ликом carqpeaaњa затвара КЈiапне, а rа

сови истичу великом брзином кроз мла
зиих D, чиме производе реактивну силу. 
Услед холичине кретања истичућих ra
coaa као и њихове инерције, у комори се 
ствара подnритисак који је довољан да 
усиса нову ко.личииу смеше кроз КЈiапне 

из карбуратора. На овај начин производе 
се юmуЈIСИ у :кратким размацима, а та
кође се може регулисати потиса~ и бр
зина истицања мпаза променом дужИНе 
мпазии:ка. 

1810 Инж. Фридрих Артуроаич Зандер из 
Москве започео је своја ис:тражиаања о 
моrућиости лета у васиоиу. Радови су 
c.rurчиor карактера :као и ЦиОЈIКовскови. 

1810 Проф. Нermann OЬerth започиње своје 
основне радове о реактивном поrону. Овај 
добро познати ИС11ражив&"Ч рођен је 25 
јуна 18114 rодиие у Хермаюuтату, у ле
uрс:кој породици. 

После етудија матема'I'И:ке 11 физике, као 
111 8Ој8е спужбе за време цe.nor ПЈ?воr 

Сл. 8 Hermann Obeтth 

1928/29 rодине Оберт је сарађивао као 
научии саветник на филму "Жена на 
месецу" (Продукција УФА у режији 
Фрица Ланга). 
1938 године одобрено му је да напусти 
своје професорска место у Медиашу да 
би се моrао посветити специјалним зада
цима. 1941 rодине прихватио је позив 
немачког Војноr истраживачког центра У 

Peenemiinde-y. Ту се бавио оцељивањем 
моrућности реализације патентних списа 

из ракетне технике. Пар месеци после 
слома немачке армије Оберт је пуштен 
из заробљениnrтва, да би даље радио као 
приватни професор и научни саветник. 
Након краткотрајног боравка у Швајцар· 
ској пресе.пио се 1950 године у ИталиЈУ· 

1911 А. Горохов објавио је у часопису Тех· 
ничке високе школе у Петрограду рад 
"Механички лет будуhности" . У љемуЈе 
подробно обрађен један од првих проЈ е· 

Сл. 9. Авкок са .А~Лазни..ч ..чоторо..ч А. Горох~~~~: 1 
(А - усисне цеви за ваздух; в - цеитриФУ ла· 
компресор; С - коморе за сагоревање ; D -: F -
эиици; Е - матор за nокретање комnресоР3: tl -
простор за одвод; G - цев за nригушивање, 

КРИЈ\о; Ј - висинска команда) 
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хата млазног поrона. Као rориао служи
ло је сирово непречишћено уље које се 
мешало са компримованим ваздухом, 
саrоревало У коморама за саrоревање 

које су бил.е постављене са стране, ~ 
истицало кроз три млазника. 

1911 Dr Andre Bing (Брисел) патентирао је 
ракетни мотор на принципу степенасте 
ракете. 

1914 Аустриске штапићасте светлеће ракете 
тежине 600 rp достигле висину 400 м. 

1917 Француз Morize добио је енглески па
тент бр. 124.736 за набојномпазни мотор. 
Своје следеће патенте за сличне кон-
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струкције поднео је француском патент
ком уреду. 

1917 Melot је 19 јануара 1920 године патен
тирао у Француској под бр. 523.427 мла
зни мотор приказан на сл. 10. 
Француска Војна управа вршила је испи
тиваља са таквим системима још у току 

npвor светског рата 1914/18. 
Иза коморе за сагореваље В налази се 
систем млазника , чији пресеци расту , 
који усисавају ваздух са стране. Осим 
тоrа, комора је окружена системом више 
концентричних млазника чија је функ
ција слична улози компресора . 

1919/24 Појава многих публикација потстак
нутих стандардним делима Goddard-a и 
Оберта о ракетном погону у којима је 
заузет позитиван или негативан став 

nрема постављеним проблемима . 

1924 Април: у Москви је основан Централни 
уред за истраживаље проблема ракета 

. као и Друштво за међупланетарни сао
браћај . 

1925 Dr Ing. WaJter Hohmann објављује своје 
дело "Доступност небеских тела" . Рођен 
18 марта 1880 године у Хардхајму Хо
ман се почев од 1915 године бавио про
блемима путовања у васиону. 

1926 Оснивање Научиог друштва за истра
живање висина у Бечу под претседни

штвом Dr F\ranz-a von Hoefft-a. Као се
~ретар, а нарочито егзактни научни са

радник, радио је Im.g. Guido von Pirquet. 
Он је такође био шеф Техничког коми
тета Аустриског удружеља проналазача. 
Von Pi.rquet је водио сва истраживања 
дисоцијације код саrоревања у ракетама 
на којима је отпочео да ради још 1926 
године. 

11126 Dr In.g. E·ugen Sanger започиње своје 
теоретсхе радове . Поред проф. Оберта, 

Siinger је један од најпознатијих истра
жиаача и иаучиика из свеукупне обла
сти рахетних мотора и ракетне ваз.цухо
пловне технике. Рођен је 2 септембра 
1905 rодиие у Пресницу, а кроз основно 
и rимназиско школовање је прошао У 
Будимпешти и Грацу . У Грацу је запо
чео студије које је наставио на Технич
кој високој школи у Бечу rде их је и за
вршио. Промовисан је за доктора тех
ничхих наука 1929 rодине на основу ди
сертације ,.Статика крила са више раме

њача". Своја истраживања, која је запо
чео још за време студија, о nримени 
rасо-дииамичхих и rасо-кинетичхих ра

чуиских поступака на ракетну технику, 

о планковексиим профилима за велике 
надзвучне брзине, угљоводоницима, во
доник-супероксиду, азотиој киселини, 
течном хисеонику и течиом озону као 

rориву за ракете, долету ракетних пети

лица са краткотрајним радом мотора, 

ст.рујању у млазнику са хемиском реак

цијом итд., објавио је први nут 1933 го
дине у делу ,.Техника ракетноr лета". 
Међу свим дотада објављеним публика
цијама ово дело је имало највећу вред
ност, пonrro су у њему на веома јасан на-

чин изложени проблеми погона . 
Основне поставке и доказе из својих ра
дова Sanger је проверио испитивањима 
на пробном столу на Техничкој високој 
школи у Бечу, где је до 1935 године ра-
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дио као асистент. Из ових радова искри
сталж:али су се многобројни основни 
принципи конструисаља ракетних мото

ра као, например, карактеристичне ду

жине и кинематско хлађење коморе за 
сагоревање, однос млазника итд. 

Првобитно су изведени радови на проб
ном столу по~лавито са комбинацијом 

rазолин-течии кисеоник, при чему је не-. 

сумљиво доказано да су могуће брзине 



иетицаља преко 3000 m/sek. (Рад под на
с.повом "Новији резултати ракетн;l: вg~; 
здухопловне технике"' часопис " u ' 
Беч, 1934). . 
Од 1936 до 1945 године радио ]е у не
мачком Институту за ваздухопло~на 
истраживања у БерЈIИНу, Б~ауншва]гу, 
Трауену и Ајнрингу. Ту му ]е стављено 
у дужност пројектовање, изrрадња и в~ 
ђење Института за истраживање ~акет 
у Трауену. За то време извршио ]е по
главито у заједници са Dr Irenom Bгedt 
следеће истраживачке радове: гасо-кине
тика веома великих висина лета (Истра
живачки извештај 972, Берлин, 1938). 

Сл. 12. Ракета са те'Ч'Н.U.Аt zopuвo.At :ng. Wink!eт-a 

У њему су обрађени следећи проблеми: 
теориски, експериментални и конструк

тивни захтеви за коморе сагоревања ви

соког притиска до 1 ОО at; рак етно гориво 
од распрашеног алуминиума и газолина; 

раствор течнgг озона и течног кисеоника 

као оксидатор; цинк-диетил као средство 

за паљење у ракети; стварање смеше код 

стационарног сагоревања ; конструктивни 

материјали за пламене зидове ракете; 

довод горива центрифугалним пумпама 
и турбинама коришћењем губитка то
плате средства за хлађење; дисоцијација 
врелих гасова у комори за сагоревање и 

млазнику . Испитивањима су обухваћени 
и следећи ваздухопловни технички про

блеми : 

Надзвучни катапулти и клизне металне 
саонице на подмазаним шинама за над

звучне брзине, планконвексни аероnро
фили за веома велике надзвучне брзине, 
пригушивање осцилација даљинских ра
кета у лету , примена ракетног погона на 

војним авионима великог долета , као и 
за успостављање васионске станице 

(Земљиног сателита) . Резултати ових 
обимних истраживања изложени су у са
жетом облику на приступачан начин у 
тајном извештају надлежним органима 
под насловом ,.0 ракетном погону за бом
бардере великог долета" (UM 3536, Ain
ring, 1944, 376 страна). 

у даље• заједничком раду са Dr lren0111 
вredt, sanger се бавио истраживањ~а 
теоријске, експерименталне и констр}'It. 

е природе из области: подзвУ'iних 
::јномлазних мотора; испитивања на. 
бојномлазних мо'Dора у лету; примеl!е 
високих температура сагоревања ; Ре
шетки за убризгавање горива у супрот. 
ном смеру струје у комори; конусних 
уводника за подзвучне и надзвучне l!а
бојномлазне авионе; односа поврщИ!!а 

фузора испод 0,2; механике лета ави
:З са набојномлазним поганом; примене 
набојномлазног погона за ловачке ави-

оне. б D s·· Од 1946 године рачни пар r anger-
Bredt ради на француским ваздухоплов
ним истраживањ~а У ~ари~у. 
До 1951 године Sanger Је обЈавио преко 
70 значајних научних радова. 
На оснивачком конгресу И~ернационал
не астрон<iутичке федерациЈе одржаном 
од 3 до 8 септембра 1951 године у Лон
дону изабран је за њеног првог претсед-

ника. 

1927 у Москви одржана Интернационална 
изложба 0 путовању у васиону. 

1927 5 јули: оснивање Удружења за путова
ње васиож:ким бродом, под претседни
штвом Ing. Johannes-a Winkler-a, Бре
слава (Немачка). Први и у]едно нај 
важнији циљ овог удружења био је 
оства,рење васионског брода. Пријатељи 
замисли васионског nута морали су у 
прво време да се сакупе и придобију но
ве чланове. 
На тај начин је омогућено остварење 
финансиских основа за п<У11ребне прак
тичне истраживачке радове . Поред тога , 
удружење се ослањало на утицаЈне и 
финансиски јаке личности и институте 

ради остварења практичних припремних 
радова кроишћењем средстава и уређења 
који су им стајали на располагању , чиме 
су предвиђене радове брже и са рела· 
тивно малим трошковима могли извр-

шити. 

После једноrоДЈ'Џllњеr постојања удруже· 
ње је бројала нешто преко 500 чл~нова. 
Удружење је издавала часопис "Dle Ra; 
kete" којим је одржавана веза измеђ) 
расутих чланова по целој НемачкОЈ 11 

суседним земљама. У њему су се месеч· 
но појављивали чланци познатих струч· 
ња-ка из области ракетне технике. 
Прве две године биле су веома плодне 
те је, према Обертовим плановима , с~~ 
грађен и лансиран на опитном пољу кр Ј 
Берлина известан број малих ракета сз 
течним горивом . Оберт ј е лично вод~; 
опите сагоревања на опитном пољу к 

\ Tegernsee-a за време свог бављења · 
свајству научног саветника код филмске 
компаније UFA у Берлину. 

8 
а· 

Приликом опитних летова ракете су Р 
ћ na· ћане на земљу неповређене помо У и 

добрана који су се аутоматски отварал 
на одређеној висини . 

1128 година била је веома критична за 
удружење. У часопису "Die Rakete" nо
јавила се полемика између проф. Оберта 
Ј( Dг. von Hoefft-a. Радило се о једној 
несугласици, при чему је сваки од ове 
двојице научника тврдио да је извесне 
пројекте развио пре свога колеге. Пошто 
јавна полемика двојице познатих лично
сти ни]е могла да остане без утицаја на 
целокупни живот удружења, организа

ција се растурила средином маја 1928 
године. 

Пос.nе оае .тсквидаџје Jna. Wtnlder 110-
чео је поново самостатrо да се ба811 Ј1С88 
струисањем ракета. 21 фебруара Jl 14 
марта 1931 године извршена су np88 
Јlспитивања у лету, којом су пр~ 
ракете експлодирале на малој 8ИCJIIIII 
услед нестабилног лета. 
Винклер је умро од срчане капи У деi:&Ј 
27 децембра 1947, у 57-ој години •ивотL 

(Наставиће се) 

Прев. Д . Д. Ing. Joaef Stemmet' 

Primena fotoelehtricnih uredaja u Astronomiji 
Medu znacajne datume u istoriji astronomi.je 

treЬa ubrojiti i datum otkrivanja fotoefekta. 
Za proteklih 70 godin.a od njegovog otkrica 
izgradeni su i usavr8eni razni aparalti, koji rade 
na Ьazi fotoefekta i koji, u rukama astronoma, 
pretstavljaju jedan od najsavrsenijih instru
menata za ispitivanje zvezda i vasione uopste. 
Modemi fotoelektricni fotometri daleko prema
§uju u ooetljivosti i ljudsko oko i fotografsku 
ploeu te zbog toga spadaju u red neophodnih 
instrumenata svake vece opservatorije. 

ZЬog velike uloge koju igгa fotoelektricna 
fotometrija u modernoj astronomiji, pokusa
cemo da citaoce >> Vasione«, bar donekle, upo
zna.mo sa modernim fotoelektricnim aparatima. 

Sta је .fotoefekat? 
Ako relimo da izazovemo nekи promenи na 

nekom telu npr . na komadu nekog materijala, 
moramo na neki nacin da delujemo na to telo 
tj. da mu dovedemo ili oduzmemo izvesnu ko
liCinu energije, te da tako izazovemo zeljenu 
promenu - posledicu. Кakva се promena na
stati na predmetu zavisi od nacina na koji mti 
је dovedena energija, od trajanja dejstva, od 
sastava materije na koju delujemo (npr. struk
tura atoma) itd. 

Iz ovoga mozemo vec da naslиtimo sta Ьi to 
Ьiо fotoefekt. Pod tim imenom podrazumevamo 
promene na nekom telu koje nastaju pod dej 
stvo-m svetlosnog zracenja. Mada sи te рг?mе~е 
takve da ih ј е nemoguce иociti bez speclJalnih 
игеdаја, ipak su опе danas dobro proucene i 
ne pretstavlj ajи vise zagonetkи za nаиkи . 

Sиstina fotoefekta је u tome sto se нsl_e~ 
dejstva svetlosn e energije odvajaj и po]edml 
elektroni iz roja koji krиzi oko jezgra atoma 
te se na taj nacin stvara izvestan broj slobod~ih 
elektrona cija dalj a sиdЬinaJ zavisi od оsо-Ьша 
elementa i od uslova pod kojima se ovaJ proces 
odvija. 

Razlikиjemo dva t ipa fotoefekta: 
1. - Spol _iasnji fotoefekt. Osloboden~ elek~ 

troni izlaze iz materije i, иko liko posto.Je 1 ostal1 
uslovi koje cemo docni je videti, stvaraj_u tzv. 
fotxJstruju . Elektrone oslobodene pod dejstvom 
svetlooti zovemo fotoelektronima. 

2. - Unutтamji fotoefekt. Deli зе u dVt~ 
podgrupe. . . 

а) Materijal menja svoзu elektrifnu otpol'
nost u zavisnosti od ja.ёine svetlosti. 

Ь) Materijal sam stvara elektromotomu .Uu 
proporcionalnu intenzitetu svetlooti. 

Mi cemo u buduee govoriti samo о ureda
jima sa1 spolj&Snjim fotoefekt~.. j~r se ~ 
astronomiji primenjuju gotovo ISkl]uC:ivo takV1 
uredaji, dok se uredaji sa unutraSnjim foto
efektom samo izuzetno primenjuju. 

Fotocelije i fotoelektricni fotometri. 
Da Ьismo mogli da opazimo fotoefekt tj. da 

na neki na.Cin registrujemo ili izmerimo posle
dice koje nastaju prilikom oovetlj~vanja nek~ 
materijala, moramo da napra~ n~1t~ 
elektricne uredaje koji mogu da regtStГU]U ova] 

..------{ / ~--. 
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Сл. 1. 1 - Fo toceЩa; г - Galvanometaт za meтenje 
st тuje; З - Bat eтija , izvoт n apon.a 

efekat . Ali to jos uvek nije dovo-l jno, jer је 
cesto potrebno da se pre toga marterijal, kod 
koga zelimo da ispitujemo fotoefekt, hemiski i 
fi zioki obradi npr. davanjem odgovarajuceg 
oЬlika, zatvaran jem u staklen e balone itd.) . 

Materijal koji pokazuj e spoljasnji fotoefekt 
oЬicno se nэ"nosi и vidu tankog sloja na neki 
metal ра se zatim zatvori u stakleni balon iz 
kojeg se izvuce sav vazduh. Naspram ovog 
sloja koji p ri osvetljavaпju emituje elektrone 
(fotoemiэivni sloj) obicno se и balonu nalazi i 
komad metalne zice cij i је zadatak da >> pri
kиpi« fotoelektrone. Ovako ili slicno tome kon
stru.isan , na svetlost osetlj ivi игеdај, zovemo 
fotocelijom . 
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Da bllmo JD08)1 ....,tti koШinu eadtovanih 
elektrona u ovakvoj fototelijt treЬe d& ~ 
demo ocJredenj eJeldribl napon i to negattvan 
u fo&oemi8imi lloj (fotokatoda) а podtivan na 
11cu nupram •loja (anoda). ZЬog takvog r&SJX>-:' 
J'f'd& napona poziUvnija anoda privlati k sebt 
emitovane elektrclne i t8ko potinje da ~ 

. .. 
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SJ. z. 1 - Fotoё•tljo; 2 - Anodnl otpornl/c fototeli}e; 
' - r~lctron.lco c•v Z4 pojotanj• aignata 10 otpor

• llc4; 4 - Mtrni iмtrumflll 

8truja kro& fotoCellju i Ьat.eri.ju koja slu!j kao 
izvor elektritnOP napona. Ja~ina struje zavisi 
od Ьrоја emitovanih elektrona. Razиme se da 
u ovo kolo mora da bude ukljuёen i ure&.j za 
merenje ja~ine st.n&je. Slika 1 daje shematski 
prikaz najprostije veze koja se и te svrhe mo!e 
upotreЬlti. Ovakav ure&j tj. fotoeelija + jn
Jtrwnent za merenje struje + izvor napona 
zovemo fotoelektri~ni fotometar. 

Prtmeaa fotoelektrilnih fotometara u 
мtronomijl. 

ProAlo је viAe od 30 godina od dana kada su 
astronomi prvi put upotreblli fotoeeliju za 
merenje sjaja zvezda. Rezultati prvih posma
tranja nisu bili ohгabrujuci . Pre svega osetljj
vost fotoemisivnog s\oja katode nije ni iz Ьliza 
bila onakva kakva је kod dana5njih fotoce
lija. Emisivni slojevi starijih fotoCelija emito
vali sи proвe~no ро jedan elektron na svakih 
500--600 ра ј viAe apsoгЬovanih fotona. (Foton 
је najmanja kolitina svetlosne energije » ~esti
cac svetlosti. Svakj snop svetlosti sastojj se od 
ogromnog Ьгоја fotona). Ako tome dodamo ј to 
da ni aparati za meгenje struje nisu bili do
voljno osetljivi, ra2ume6emo za5to su prva fo
toelektтi~na merenja moгala da se ograni~e 
samo na najsjajnije zvezde. Zbog toga је pri.
mcna fotoelektricnih fotometara u astronomiji 
sporo uzimala maha, ali ih se astгonomi nikad 
nisu odrekli, јег su one imale ј izvesne pгed
nosti, nad ostalim, do tada poznatim, posma
tra~klm metodama. 

Nav~cemo samo najvaznije prednosti koje 
sи i kod nastari.jih fotoelektri~nih fotometara 
postojale, napominjuci da su prednostj modeг
nih !otometara neuporedivo veee i brojnije: 

Ј . - Brzina u radи. . 
2. - Visoka preciznost merenja. 
Ove osoblne su naгOCito pogodne za posma

tranje promenljivih zvezda. Otuda је гazumlji
vo ~to posmatracr promenljivih zvezda imajи 
najviAe zaslиga za razvoj fotoelektricne foto
metrije u astronomiji. 

UavrlavaDje fotoelektritnih ~ 
ruvijalo se, uglavnom, u dva_ pravca: 

1. _ usavтJO.vanje ~ot~elt,a. FotoeJnisiVJU 
aJojevi dana!njih. fotoeeliJ& su n~u~l"ediVQ 
oeetljiviji od starih. Danas ~ fab~uJu ~ 
sivni slojevi od e]e~~ta ~~na 1 ceziu~~~a. 
Takvi emisivni sloJevt enutuJu proseёn0 110 · edan elektron na svakih 8 apsorЬovan.ib fot.Qna. 
~ nekih fotoeelija_ ovaj odn~ ide ~ ~ 
1 : 4). Setimo se ra_d1 upore<!enзa da је kod 
oвetljivih fotografskih ~IOCa. potre~na energija 
od oko 100 fotona ~а Ь1 ~melo _зedno jedino 
zmce osetljivog slo]a. O~tgledno ]е, dakie, сЬ 
dana.Anje fotoeelije daJE'ko prema!aju fotograr. 
ske ploce u osetljivosti. 

2. _ Usavт§avanje uredaja za meтen]f 
struje fotoeelije . Poveeavanje osetljivoвti. foto. 
celije ј~ uvek _ne n:~va proЬler;t ~erenja 
sjaja zvezda, jer зе koblma_ sv~tlostl koзu n&n~ 
zvezde ~alju toliko mala da ]е ~1rek~o merenje 
struje fotoCelije onako kako ]е pnkazano na 
slicj 1 nemoguee . 

Bitn.i napredak na ovom rюlju postignut it 

1936 godine kada ј~ ~ p~t prim~njena elek
tгonska cev za po]aCan]e mgnala tz fotoeeЩr 
(si.gnal fotoCe\ije ј~ ~гoporcjonalan. struji). SJi. 
ka 2 pri.•kazиje ргшс1рskи shemи ]ednog fotG
elektri~nog fotometгa sa elektronskom сеџi . 

Primena elektronske cevi omogucila је m~ 
геnје sjaja i 'ne~to slabljih zvezda, ali је јо$ 
иvek grani~na veli~ina Ьila negde oko 9-\n 
pri.vidne vebline. jer sи struje koje nastaju u 
fotoeelijj pod dejstvom svetlostj zvezde џеоmа 
s\аЬе, ~to је mnogo oteZa.valo konstrukci.iu od
~Zovaгajucih uredaia za meгenje . Da Ьi.smo ste
k}j bar pгjЬJjznu slikи о ja~ini struje u fotoee-
1iji i о osetljivosti иredaja kojima treba m~ri ti 
te struje navedimo sledeci pri.mer: U Шi re
fгaktora preenika objektiva 65 cm, koj i i• 
montiгan na Opservatori.ji и Beogгadu sџetlos 
zvezde sedme ori.vidne velicine stvara strui1J 

jacine 2 Х 10·14 аmрега. (t.j. dvesta milioniћ 
neo milionitoq del aJ struie od jednog ampera 
kгoz nit siialice od 200 »Sveea« tece otorilik' 
struia ос! _iednog аmрега). Zvezda 12 oriviin• 
velicine dala Ьi 100 puta slaЬijи struiu tc h· 

nieno merenie Ьilo иtoliko teze . U nacelu . me· 
гenie ovako slabih struia oomocu elektгons1< if 
cevi n,;ie nemo~иce. ali је stvarno kon < tп,i s~ni• 
ovяkvih игеdаiа J;[otovo nemo!!Uce. 7:Ь"" t"Pi 
ie Ьilo jasno, i рогеd izvesnoq n a,pгet!<a k()i; '' 
nac;tao ori.menom elektronske cevi .-1~ ~ s t ro
nomi moraiu da ootгaze izlaz iz teskoi-~ na n•· 

koi dru~roi strani. ti. d<t oron<tdu uгenq: " kn• 
mo11u dovolino da ooiacaiu strиju fotocrl :i" lэ 
to Се re;;i i Si!1J1al) kako Ьi SP. nie"n moreni• 
mosrlo obavliati. bez toliko kompliko,·anih 
~esto nedovolino sigumih игеdаiа . 

Resenie ovog огоЬlР.mа uskoro ie tlslrd i''' 
Konstruisane su fotoceliie sa игеd'l ie", 7 ~ ' ~ 
kundarnи emisiiи elekt.rona. ?:bol! o"ТrmnP о~ · 
mene ovakvih fotoeelija zadгzacemo 'Р ma' · 
na rюiavi sekиndame ·emisiie eJ,.,1< trn n~ 

Rek1i sm() naored da fotoeJ eЧ:t,-n,, P n"i,·lзi' 
:uн){];t fotoeP.liie koia ie 0()Zitiнn q '' n-1nr>'' ; 1 

katodu. Port neistv()m elPktricnO" Т) '1 1 i:> u (>

toeeliji e}ektroni dobljajи izvesnO ubrzaлJI 
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--------~--~----·--·--------kO,ie ~~ od ~е el~ polja.· 0n1ro 
uьrzan! elektroni udaraзu о anodu 1 mogu _ 
u)colikO је an~a ~p!'&vЧena od pogocinog ma
terijala - da ~ЬiJU lZ DJe 1, 2, 3 i viJe novih 
tzV. se)wndarnih elektrona (koliki ее Ьlti Ьrо · 
se~tundamih elektrona to zavisi od razli~W: 
us1ova u ~ije rumatranje nеСешо 0\lde d& • 
upu!tamo),- ~о u ~~liji imamo јоА jednu 
anodu ko]a Је ~tivnlJ& od ove prethodne 
tada се sekund&n_li elekt.:r:orU poei Pn!ma njoj 
i mi ~ето na О~Ј: drugoJ, ~odi meriti struju 
Jwja Је 1, 2, З 1 viAe puta Ј~ od struje koja 
је ро41а sa fotokatode. Faktor pojaanja stn.aje 
zavisi od toga kolko ее sekundamih elektrona 
i%Ьiti svaki fotoelektron . StavljajuCi vi.§e takvih 
pornoenih an_~a. za sekundamu emisJju elek
trona. od ko]ih Је svaka sledeea na pozitivnj
jem naponu od prethodne moZeтo da postigne
mo vanredno velike faktore poja&mja prvo
Ьitne struje fotoCelije . 

Sl . 3. S - Svetl.osnt zrok ; 1 - Fotokato<UJ 2 - 10 -
Pomoene anode zo sekundarnu emЦiju e!ektron.a; 11 
- Zavrlna омdа; Е - pulдlljo fotoelektrona; Е' -

Sekundarnt e!ektroni . 

Fotoeelije koje гаdе na ovom pri.ncipu na5\e 
su vrlo Sirokи primenи u astronomiji. NaгOCito 
se mnogo koгisti fotoeelija tipa 1 Р21 koja ima 
10 anoda tj. 9 pomoenih an<><:Ul za sekundarnu 
emisiju i jednи zavrinu anodu za sakupljanje 
e\ektrona. Njen ukupan faktoг pojaeanja po
cetne struje је oko 4 000 000 tj . struja u anodi 
је toliko риtа јаса od stru je koja polazi sa 
~otokatode. Na slici З prikazan је pri.ncip rada 
Jedne fotoeelije sa sekuлdarnom emisijom 
elektrona. Као sto sa slike jasno vidimo svaki 
~ektron koji pode sa prethodne anode izbaci 
1Z sledece anode odreden Ьгој novih elektrona 
tako da se posle sva>ke anode Ьгој el ektгona po
veCava onoliko puta koliko је svaki prispeli 
elektron izbacio novih elektrona dok se najzad 
ne sruN citava lavina elektrona na zavr~nu 
anodu. 

Za proteklih 10 godina od kraja гаtа sve 
veCe opservatori.je izgradile su fotoelektri.cne 

fotometr. • ovakvim f UJ88'8 ~ 
priJnenom ......... је ~ - ...... 
vrlo oeКljlvih t zЬog top ~ ..... 
tronakJh uredaja za mennje atruje fo8o68l1 
Umesto njih aada ае prave relativno pi'Q8ti цn.. 
dajl ~ kojih ае mote dolta l.ako lal.titl 
12 ра i 13 prtvtdaa ve1il!iaa - .......... 
srednje veU&e. 

FotoCeUje 1а aeku.ndamom emWjom ~u 
јоА jednu prednost nad оЫ&Wа f~ijama 
koja ве u poslednje vreme .w vtle koliati. ZЬо1 
ove oeoЬine ove fobleUje imaju opoonшu 
prednost i nad svtm, do aada upotreЬ1jaY8DЬD 
W"edajima. Videli smo d& kod fo~Uje !PII 
za svaki fotoelektron doЫjamo 4 000 000 •~ttro
na na anodi. Ovi elektron.i stifu jednovremeoo na 
anodu, jer svi poti~u od jednog poeet:nog f-.. 
elektrona. Njihov dolauk. na anodu prNtavlja. 
ustvari, mali elektrt~ni udar (etek:trt~i impu)l). 
Prema tome svakom fotoelekt:ronu odgoYv& ро 
jedan elektrt~ni impula na anodi. Каdа Ьilmo. 
dakle, blli u mogucnosti da odbrojavamo im
pulse koji sti!u na anodu mi blamo, U8tvari. 
mogli da brojimo fotoelektrone, а to zna8 1 
fotone koji sШu na fotokatodu, poito је 1rocJ 
emisivnih slojeva odnos Ьrоја apeorЬovanih fo
tona i mitovanih elektrona konatantan. 8roj 
pri.spe\ih fotona u jedinici vremena blo Ы me
rilo intenzi.t.eta sjaja neke zvezde. Proee&U vтe
menski razmak izmedu emisije dva uzaatopna 
fotoelektrona vrlo је razlШt i zavisi od ja!lne 
svetlosti. Tako npr. и tm objektlva pre&\l.ka 
37 cm zvezda sedme prividne veli~in dovodi 
do emisije jednOfl fotoelektrona svaki deeet.obl
ljaditi deo sekund . 

S oЬzirom na veli.ku osetljivost fotokatoda 
takav иrе<!а i Ы рг tstavl iao pravu revoluclju 
u fotoelektri~noj fotometгiii zvezda_ Na nekim 
od na ivt'Cih ор rvatori.ja konst.ruisani su prvi 
takvi fotometгi (impul ni fotometri) . Postislnuti 
гezult.ati su odlicni U tШ ogledala premlka 
5 т na Maunt Palomaru meren је sjaj zvezde 
23 pгividлe vebline ovakvim impиlsnim foto
metrom. Srnatгa se da pгaktitnu granicu do
meta impu\snog fotometra pretstavlja ona pri
vidna ve~i~in.a ti_i,i је sjaj kod datog durЬina, 
Jednak SJa]u del1ca nocnog nеЬа ~ija Ьi slika 
pala na fotokatodu kada se sli.ka zvezde skloni 
sa njc. Prerna tome impulsni fotometri. ne pret
staџiJЗJU samo poslednju re~ tehnike, vee, vero
vatno, i krajnji . domet koji se moze pootiCi. na 
poiJu fotoe l ek tпcne fotometri.je , јег sada gra
nicu dometa nc postavlja vi~e nesa~enstvo 
uredaja ~ojim ~rimo sjaj , vee sjaj noenog 
neba kOJI nastaJe usled rasi.panja svetlosti 
zџezda u Zemljinoj atmosfeгi. 

V. Oskanjan 

• 



.· ])UUSTAVA 

љ,,.,~иир , ~ Cafl1 

1 

ЈiаЈстерије nодру.иица Астрономско~ друштва 
Руђер Вошll:овић" из Новоr Сада веома Је активна 

; с:.ом радУ. Поред редовних предавања из Астро-
110-Је које члцови Подружнице одржавају на цен
,.рвпиом и nериферсЈtкм народним универзитетима, 
редничким универзитетима, затим у предузећииа У 
Новом СадУ, Подружница је у марту ове године ор
nuDiзоввла стални курс из Астрономије за своЈе чла
ноае. На курсу Астрономије одрж.ано је 9 nредава
ња и то : 
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Osniva~ki sastanak sekcije odr:ian је 29. I . 1954. 
na Tehni~kcнn fakиltetu и Zagrebи na inicijativи prof. 
Dr Бazjanca i doceпta Dr Randil:a. Tom prilikom је 
prof. Dr. Bazjanac odгZao .predavanje: »Astronaиtika 
- njeпl proЬleml i peтspektive «. Na sastanak је dos1o 
oko 60 osoba (vecinom studenti Tehni~kog i Priтodo
slovno-matematl~kog faku1teta). Nakon iz1agaпja Dr 
Randll:a о zadacima i svrsi astronaиti~ke sekcije и 
NRH i diskusije о organizacionim pitanjima donesen 
је zaklju~ak, da se izaЬere иpravпi odbor sekcije od 
9 1!\anova. Za predsjednika је izabraп Dr Bazjanac, 
а za tajпika D1· Randil:. 

Nekoliko dana kasnlje (10. Il. 1954) odAtampaп је 
и • Vjesniku и s1·ijedи • i!lanak о astronautici, и kojem 
је ukratko referirano о osпivaпju astronauti~ke sek
clje 1 u skral:enom opsegu izlozeп sadriaj gore citi
ranog predavanja prof. Вazjanca. 

I . Р r е d а v а n ј е u о k v i г и А s t r о n а и t i ~ k е 
sekcije: 

Zatim su и v1·emenu od februara do jula 1954. 
i od oktobra 1954 do јипа 1955 odrzani mjese~ni sa
stanci ~laпova иpтavnog odbora sekcije, а nakoп sva
kog takvog sastaпka odгzan је referat ili rp!·eda
vanje i to : 

1) 26. Il. 1954: Dr Randii: · ~Но ~eka svemirskog 
pиtnlka na Mjesecu? • (100 osoba) 

2) 26. III. 1954: Prof. Bazjanac »Razvoj raketne 
tehnike« (44 оsоЬе). 

Према томе nросечно на једном nредавању ђи~ 
је nрисутно 70 слушалаца . Слушаоци су студеl!ђ, 
више nедаrошке школе, студенти факултета, Y'l~ 
ници средњих и средњих стручних школа, ра~ 
и грађани. Предавања су рдржавана са npoJeltЦ!t. 
јама и nомоћним . аnартима сваког nонедеониlti Ј 
Вишој nедаrошкоЈ школи. После nредав~ља са с4у. 
шаоцима често се одржавала и дис.куси)а. 

После 9 одржа~их nредавања Једна група с47. 
шалаца nосетила Је Астрономску оnсерваторију Ј 
Београду. Нажалост зб?г облачног неба нису 111184" 
прилике да nосматраЈу . небеска тела дУI>бин!U!а 
Астрономске оnсерваториЈе, али су се упознади 1:4 
радом и организацијом ове установе. 

Подружница у Новом Саду набавиhе ycltopo је. 
дан мањи астрономски дурбин и телескоn за пос!.\а . 
трање небеских тела. 

у октобру ове године отnочеhе рад два курса 
из Астрономије и то један за nочетнике, а други за 
слушаоце који су слушали 9 nредавања nрвога КУР· 
са . Поред nредавања организоваће се и nрактична 
предавања са посматрањима уз употребу инстру. 
мената. Предавачи ће бити чланови Астрономскоr 
друштва "Руђер Бошковић" из Београда и Новоr 
Сада. 

Савет за просвету АП Војводине обезбедио је 
Подружници у Новом Саду материјалну помоћ за 
одржавања ових курсева. Стало нам Је да нарочито 
истакнемо ово разумевање народних управних opra. 
на за просветио-културни рад нашега Друштва. 

Ж. Ћ. 

3) 30. IV. 1955 : Dr. Randic »Ima li zivota na dru· 
gim p1anetama? « (36 osoba). 

4) 4. VI. 1955: .Prw. Bazjanac >>Balistika rakete• 
(prisиtno 28 osaba). 

U vremenu od 4--6 VПI. 1954 prisиstvovao је Dt 
Вazjanac stru~nom dije1и V Medиnarodnog astrona· 
иti~kog kongresa, koji је odrzan na иniverzi tetu u 
Insbrukи. Kratak prikaz о radи tog kongresa оЬја\' · 
lјеп је u »Prirodi « br. 6 za 1955 (str. 237). 

5) 22. Х. 1954: Prof. Bazj a nac odrzao је refenl 
о V Medиnarodnom astronaиti~kom kongresи и (n.;· 

Ьrиkи (37 оsоЬа). 
6) 24. XI. 1954: Prof. Bazjanac, »О poг ij eklu n~ 

poznatih 1eteeih tije1a u atmosferi« (oko 80 оsоЬа 
7) 14. П. 1955: Prof. Bazjana c »Let u svemi r· 

bez senzacija i ilиzija « (na Zvjezd amici - prisuln 
oko 70 osoba). ., 

8) 25. ПI. 1955 : Dr Randic »Me teoгi - opasno> 
na putovanjima u svemir« (na Zvjezdaгn ici - prisutn· 
oko 30 osoba). 

9) 29. IV. 1955 : V. Grublsic, »О mogиi:nost ima 
gona svemirskih brodova •(na Zvj ezda гnniji -
sutno 55 osoba). 

10) 16. VI. 1955: Dr. RandiC »P t·ilike na магsu 
oprema svemkskih rpиtnika (na Zvjezdamici - pr·· 
sиtno 36 osoba). 

П. С 1 а n с i : 

1) Bazjanac, •Postanak i razvita k 
Priтoda br. 4 za 1954. 

l) вazjanac, •Glavni proЬlemi aatronautiltec. llfcw
...,.tfki gi~Uf'ik br. 2 ZB 1955. 

Ј) •PrikВZ: .о IV. !'ledunвrodnorn astronautlfkom 
~ u Zшhu (Pnrodo, ze 1954, str. 184). 

ЈП. predavanja u Narodnom sveufi-
1iHu : 

1) Bazjanac, • Let u svemir - Ьеz senzacijв i llu
dja• (23. III. 1955) и Gradskarn narodnom sveuiШiAtu 
- zвgreb (215 osoba). 

2) Isto predavanje odr!ao је prof. &zјапас u Na
rodnom sveиbl!Atu - Tr~njevka (1 . IV. 1955) (180 
оsоьа>. 

З) Bazjanac •О mogul:nostima meduplanetarnih 
letroYB• - u Radni~kom univerzltetu - Prijedor 
10. п. 1955 (370 osooa). 

4) Isto ,predavanje odriao istog dana i и Radnif
Jtom univerzitetu - Ljиblja (130 osoba). 

5) Isto predavanje и Narodпom sveuNШtu _ 
кoprivnica 30. v. 1955 (260 оsоЬа). 

Osim toga Nanovi sekcije surac1ivali su и priprem
niln radovima oko orgaпizacije Astronomske izloibe. 

Dr Randic odriao је и februaru 1955 predavanje 
u SвmoЬoru, Ve1. Gorici, Slunjи, Bihaeu, Dubrovпiku 
eavtetи, Splitи i Trogirи sa temom: •О mogul:nostim~ 
putovanja u svemir«. 

1~ Predavanja preko Radio-Zagreba 

23. V. 1955 Dr Bazjanac, •Raketa и slиibl naиke• . 

v. Р о р и 1 а r n е р и Ь 1 i k а с i ј е (МаЈа naиi!na 
kпjiznioa НРD) : 

1) Dr Randil:, •Риt na Mjesec• (u stampi) . 
2) Dr Bazjanac, •Sto sи letel:i tanjиri?• (u starnpi) . 

VI. U ~е s с е n а А s t r о n о т s k о ј i z 1 о 1 Ь i HPD 

Astronaиti~ka sekcija ima la ј е vidnog иi!esca и 
okviru ove izlozbe, s to s e najЬolje vid i iz pt·i!oienih 
fotografija . Prije sveg.a izrac1en ј е model fon Brau-

Sa blo~be A•trofUiut itke sekcije HPD 

novog projekta za troetepene rakete, koje Ы tma1e 
pos1uiiti za 1.z11·adnju svemirske stanke. Na jednom 
panou је s pomol:u lkica, dljaarwnca i fotograflja cm
kazan princlp radв rakete, kao 1 hlatorljski razvltak 
ideje о letu u svemlr. U jednom staklenom stolu ЬОе 
su i.zlo4ene raspolotive strufne knjile 1 Q8oplal lz 
podrufja astronautlke. Na jednom zldu Ы\а је оЬје
~еnа velika sllka, koja tprikazuje vertikalni pre.jek 
Zemljinog atmosferskog omotafa s njea:ov1m glavnlm 
kar akteristikama. 

Prikaz о samoj izloibl nalazi se u Prirodi br. 3, \855. 
Osim toga, drtao је Prof. Bazjanac u ljetnlm ae

mestrima 1952/ 53, 1953/ 54 i 1954/ 55 neoЬligatna pre
davanja pod nazivom •Dinamika raketnog leta• za 
studente З i 4 godine strojarskog odsjeka. Та IU pre
davaпja znatпo pomogla, da se pobudi lnteres kod 
stиdena ta za р1·оЬ1еmе raketne tehnike. 

Predsjednlk sekc\je : Prof. Dr. D. BozjllncJC' 

Hronologija astronomskih tekovina 
[4.] (-2159) Prema kineskim • Analima •, za vla 

davine cara Cong-Kong-a, posmatrano ј е sa terito гije 
Кine Sun~evo pomгa~enj e. (Ро Р . GauЬil-и Ы godina 
tog pomra~enja Ьila -2154; prema dt'Ugim izvot·im a 
-2128. Prema I'ai!unima Th . Oppo!zer-ovim ovo se po
mra~eпje dogodilo 22 oktobra - 2136 g.) U »Analima • 
se ne kaze da li је ,pomra~eпje bllo delim i~no ili pot
puno. Ali se zaklju~uje , rpos to је posma iiЋno i zabe
leteno, da ј е Ьilo potpиno. 

ZIЬog ovog pomracenja sи , ргеmа Analima, dvot·ski 
~stronomi Hi i Но Ьi bl osuc1eni na sm rt i pogиЬij en i, 
Jer sи propustili d a ga pt·etskazи i time pгouzrokoval i 
ve\iku panitkи u na rodu. 

Ро Ј. К. Fotheringham-и , odli~nom poznavaocu 
stare .A!stronomije, k l"iv ica astronoma Нi i Но nije 
mogla Ьiti u p ropustu d a rpretskazи samo pomt·acenje, 
vel: и nehatu i nedovoljno brizljivoj izгadi zvani~nog 
kalendaтa, u •kom e је pogt·esno Ыо odгeden datиm 
konjunkcije Meseca u odnosu pгerna Stшси . Ј ег, и 
to vreme, pomra~enj a n isu blla smatгana kao pojave 
koje se dogada ju ро pгirodnim zakonima, vee kao 
neoЬi~e pojave - poгemecaj i p t' it·odnih zakona. 
Prema tome и to vreme n isu pomt:acenja mogla Ьi t i 
pretskazivapa. 

[5.] (-1099). Кineski car Cи-Kong sa svojim a s tгo 
nomima obav1ja velik i broj posmatran ja od kojih sи . 
8re<:nim s1и~aj em , !1ri sa~иvana i do nas s t igla. Zbog 
SVOJe siarosti ova p osm atranja p1·ets tavl jaj u d rago
cene •podatke za Astпmomijи . 

Dva od ovih posm at ranja sи t·ezиl ta ti m e t·enj a 
D'leridijanskih duzina gnomoпovih senki, odrec1ivanih 

vгlo brШjivo u doba letnjeg 1 zimskog solsticija, и 
gгadu Loyang-и . Iz ov ih poda ta ka izvedeпa је za 
nagiЬ ekliptike, u to davпo dоьа , vгednost od 23•52', 
koja se vтlo dоЬго podиdara sa vt·edno~l:и izvedenom 
iz teori je zas novanoj na zakonu о opstoj gr av itaciji. 

Drugo posm atranje pretstavlja rezultate odredi
van ja poloiaja zimskog solsticija и to da vno doba . 
I ovaj se rezultat v t·Io dobro podudara sa teori jom 
i time potvt·c1иj e aиtenti&юst ov ih rp<>sma tranja. 

(6 .] -1062 g. ји1а 30. 7548 g rin i&og srednjeg vre
mena p O'Sm atr ano ј е u Mesopotamiji potpuпo Sun
~evo pom rai!enj e. U zapisim a stoj i • 26-og da na meseca 
Silvan god,ine 7-е d a n је pt·etvoreп и пос «. 

Ovo је ргvо od sedam potpun ih Sun~vih pomra
cen ja, iz t ih d alekih vгemena, k oja је koristio poznati 
ameri~ki ast ronom S. N ewcomb u svom poznatom rad u 
ргi izvoden ju sekularne a k celeracije и Mes~evu 
l<'t · etanj и . 

[7 .] -776 (letn ji solstic ij, dak le -775.5) ltsvojen 
ј е Ьiо kod Grka kao po~etak IЋI!иnanja vreme na, ро 
o! Юmpijadama. Ovako је nazvan vrernen i razm a k od 
~e ti r i godine, u kom e su odr'iavane velike narodп~ 
svecanosti , olim pij ade. 

Pгetvat·anje datuma nekog dogac1aja izrazena 
olimp ijadom u datиm na.Seg k alendara obavlja se 
ovako. Ako sa n pretstavimo redni broj olimpijad e 
(koji је oЬe lezavan nim skim ciћ·ama) , sa t 1·ed ni b t·oj 
godine и toj olimpijad i (Ьrој koji se dakle kreee iz
m edu 1 i 4, i p ise a r apskim cifгama) , а sa N oznacirno 
t гazeпi broj god ine nase ere, onda је N = - 775.51 + 



+ + fl -1), 1 to Ь1Јо da и radJ о IOCfinl Р r е, 
~ Р о •1• po6etka nde ere. 

Тlll:o Ы, D8 pr., clruaa aodtna trtdesetpete ol~ 
pU8de, koj& је oЬelda-oa kao 01.XXXV, 2., od&\11 
V8"8la IJC)dini -'1'1t.5 + (34 х 4) + 1 = --638-5 

atl.l pre n. е. do 
Ро ovom nai!lnu rai!unato је kod Grka we 

--~ oltmpUade, koja Је poi!ela &odlne 392.5, а zavr
Jeaa 398.5 ро81е n. е. 

18 ] -70 Juna 14.8891 grlnli!kog вrednjeg vremena 
"и8110 је 18 terltorije Mesopotamije potpuno sun= pomrai!enje. Na nlnivskim ploi!lcama naden је 

1 zapla• •U meиcu Slvan Sunce је Ьilo pomrai!eno•. 
Ov~ је drugo od .aedam pomrai!enja iz vremena 

pre nde ere koje је S. Newcomb korlstio u svom 
radu pri odredivanju вekulame ekceleracije u Me
иi!evu kretanju. 

(9 Ј - 751 је uвvojena kao godlna osnlvanja Rlma, 
а 1 j~nuar te &odlne kao poi!etak ka!endarsko& rai!u
мnja vrtmena (ро Varтon-u), 1 oznai!avan brojem 

lsveitaJ KomJslje о fotosfertsklm pojavama. - Na 
kongresu Medurwщxlne astгonomske .unije p~ne<:e 
pretsednlk gornje komislje, L. d'Azanbu]a, sledel:J izve
ltaj о radovlma koji su izvedenj od 1~52 do .1954 go
dlne. Ovde dajemo kratak izvod ovog 1ZVeStaJa. 

PEGE 
Spektтofotometrija. - Poznato је da su velike 

pefe okru.!ene svetlim prstenom kojj se razlikuje od 
fakula naroi!jto ро vidljjvosti u ЬJjzini ruЬa Suni!eva 
kotura. А. Das 1 К. Ramanathan na Kodajkenal opser
vatorlji jspjtivali su jntenzjtet sjaja ve!ikjh pega u 
oblastl od 3850 do 4000 А. Mlkrofotogramj doЬivenj 
van spektralnjh linija pokazuju da је sjaj ~rstena za 
2.5о/о jai!j od sjaja fotosfere koja ga okruzu)e ... М:edu
tlm jntenzjtet sjaja senke, Ш jezgra pege, man)J Је od 
lntenziteta sjaja okolne fotosfere za 35%. 

Slii!na jspitivanja, samo sa ve<:om slikom Sunca ј 
u drugoj oЬlastl spektra pokazuju zavjsnost odno~a 
!ntenzlteta sjaja senke i okolne fotosfere od pege ko]a 
se ispjtuje: od njene velii!ine, oЬljka, jtd. 

Sopstveno kтetanje. - Prema Ј. Тuomjnen-ovim 
(Tiominan) ·radovjma baziranim na posmatra~kim po
daclma od 1874-1936 izlazilo Ьi da је paralel na 16° 
heliografske §irine granica u pogledu sopstvenog .kre
tanja pega ро heliografskoj sjrjni. Sve pege kOJe se 
nalaze iznad +16° i ispod -16° imaju u toku svoga 
trajanja mala pomeranja prema po!ovima, dok se pege 
koje ве nalaze jspod +16° i iznad -16° lagano po
meraju prema ekvatoru. Za pojedina~nu pegu sr~j.a 
vrednost ovog pomeгanja jznosi 15.5" na dan. TJOmJ
nan је poku5ao da utvrdj da li postoji jzvesna peri
odji!nost ovog pomeranja u toku veJjkog cjkJusa od 
22 godine, ali nije uspeo da dode do sigurnih rezultata. 
Izgledalo mu је tia ovo pomeranje moze Ьitj i posle
djca promene strukture pege. U . . Becker na osnovj 
samo jednog ciklusa pega potvrdio је Tjomjnanove 
zakljui!ke za sopstveno kretanje pega u doba maksi
muma ciklusa, ali је u minjmumu proces kompleksan 
jer se me5aju dve aktivnostj: jedna koja izumire i 
druga koja se tek razvija. 

R. Rii!ardson ј М. ~varclild (Rjchardson i Schwarz
schJld) su dopцnili Tjominanova razmatranja sa .po
smatral!kim podacima do 1953 godine 'i nаЉ da sop
stveno kretanje pega ро heliografskoj §irjni oscilira 
sa periodom od 22 godine ј da u ovom vremenskom 

(urbls conditae) Ш brojem lodine а. 11. 
aodlne u. ~ita) to jest godlne osnivanja gr8da. r. 
(аЬ ur:e : 748 feЬruar 26 (sreda) usvojen је kao 

11 ~ ЬonasaroYe ere, ili ere VavJ!onaca, р0 ko~ 
i!etak eu: ta astronomska posmatranja, vrsena u ~0Ј 
s~ ra kaja su preko Kalistena dospela u Gr&u а. 
VJIODU О od od" . . ~а godina Qve ere govara g 1щ 3967 JUii. 

J·anllke periode. 00· · ta · ·· ь 
(ll.) _ 720 ј -719 SU g .ЈПе Da)S ГIJI. haJdejskiЬ 

osmatranja triju Mesei!ev1h pomrai!~щa, koja Ро. 
р ln·e veliltl gri!kj astro~om ~t?lemeJ, ';1 svorn .\!. 
т Ј t ko]"a Ј· е ј koristю pr1 JZui!avaщu Mes~~. mages u, --~ 
kretanja. · ·xk g edn" 

(l2.] --847 april 5.8765 lf111;1'-' о sr .Jeg vrerne~ 
posmatrano је, prema Ar~h\!ochus-u, IZ Тhщщ.~ 

tJpuno Suni!evo pomrai!eщe. . . 
ро Ovo је tre<:e od sedam pomrai!eщ~ ~z vrern~ 
pre naAe ere lkoje је S. Newcomb ko.rJ.stJO u SVojol 
iscrpnoj studjjj о sekularnoj akceleraclj! u Mes~vu 
kretanju. 

V. Mi!kovч 

razmaku jmaju ·najzmenji!no lagano kretanje prema 
polu, odnosno prema ekvatoru. 

Ista analiza sopstvenog kretanja ро heliografskoj 
duzjni nije pokazala cjk!usnu perjodu. No pomeranja 
pega ро sjrjnj, pri ~~mu on~ dolaze u. oЬlast rnanje 
uglovne:brzjne obrtaщ~, ako Је роmе~аще prema ~~~ 
uti~e znatno na kretaщe pega ро helJOgJ·afskOJ duz!Пl 
Jedna pega koja Ы trajala pune 22 godjne promenЉ 
ы heliografsku duzjnu za /!j~vjh . . 170° . . Rjcardso.n i 
~varcSild zakljucuju da ove oscilaCJJe pot1i!u od opsteg 
~retanja materjje fotosfere, te mogu jmatj uticaja na 
magnetno polje pega. 

Zanjmljivo је jos napomenutj da је М. Cimimo 
ustanovio periodii!nu promenu Sunceva precnika ispi· 
tujucj posmatrai!ki materjjal opservat.orjje u Rimu od 
1876 godine. Perjoda promena jznoы prema C1mmu 
opet 22 godjne, dok је po!ovina amplitude pro~ene 
Sunceva poluprei!njka jednaka 0.66". (Ovde mozemo 
dodatj da је na Astronomskoj opservatorijj u Beo
gradu od·redjvan polupretnjk Sunca za vreme p omra· 
cenja 30 juna 1954 godjne. Tada је ustanov!Jeno da 
је Suncev polupre~njk Ьiо rnanjj od usvojene. vred· 
nosti za 2". U tom trenutku Ыо је mjnilffium aktivnosb 
Suncevjh pega). 

Uglovna Ьтzina тotacije . - U. Becker uvodj pojam 
zarjsta grupa pega ili oЬ!asti Sиnceve fo·tosfe1·e . gde 
se pege odгZavaju u dиzjm vremenskjm razmaclm: 
Uglovna brzina obrtanja ovih zarjsta veca ј е za 0 : 

з • ро rotacijj od srednje иglovne brzine ob1·tanJa ~ 
datom paralelu. Р. М. Durkovic uvodj p~jam ро ;~ 
aktjvnosti Suncevih pega s kojima uproscava 'Pre 
stavljanje aktjvnosti u toku jedne godjne. .. 

1 Efekat peтspektive. - Privjdna promena pov':r 
koju pega pokriva na Sиncu ne menj a se . saobr d; 
zakonima perspektive. Polazecj od stare h1poteze 

01 se pege naliaze na razli~jtjm dublnama и odnosu na· 
Suni!evu fotosferu, N. Rodjonov jz ovih p romen\e 1 
lazj srednju dиЬinu od 1300 kilometara za sen 
900 lkilometara za polusenke. . гоЬI~ 

Asiтetтija. - А. Brucck (Bruzek) Ьаv1 se Р adJIOj 
mom asimetrjje povrsjne pega na is~ocnoJ 1 zap peg< 
stranj i nalazi da ona potjce od kr1ve razvoJa ьroi• 
F. Ljnk i D. Maskova su potvrdili asimetriJ U 

3 
asi· 

grupa pega na istocnoj i zapadnoj polulopti . 0~mUJIIU 
metrjja је ve<:a u maksjmumu nego u rnJПI 

aktiVDottl. (napominjemo da је u citjranom radu 88 
лstronomske opservatorije u Beogradu, u nJeaovom 
drUgotn delu, da~ veza ~jmetrije poJava реав na 
istOI!nOj ј zapadnoJ po!ulopt1. u funkciji Volfova Ьrоја 
R реаа i pokazano da 'POtJi!e od slmultanjh pojava 
manjih grupa na supгotnom meridjjanu i paralelu od 
pojave ve<:e grupe pega). 

м. Kopeoki (Kop4tCky) ј Р. Majer (Mayer) zastu
paju staru hipotezu planetskih utjcaja na uimetriju 
kod pega. G. Alteг роЬјја opravdanost ove Ыpoteze 
dok F . Link роЬiја Alterove argwnente. · 

Alfenova (A!fven) tnagneto-hidrodinamic!ka tео
п;а. - Prema ovoj teoriji рееа iz tekuceg Jedana
estogodj§njeg ciklusa koja ве formira na jednoj he
misleri mora imatj odgovarajueu pegu na suprotnoj 
ьemisferj u jstoj epohi narednog ciklusa. Dokaz ove 
bipoteze na Ьаzј posmatrai!kog materjjala ote!an Је 
zЬog pomeгanja novonastalih pega ро hellografskim 
Alrlnama ј posledica sopstvenog kretanja pega ро he
!iografskim du.!inama о ~mu је ranije govoreno. No, 
ogranii!avajuci se na oklinu ± 4• od ekvatoгa gde su 
ova pomeranja neosetna Alfen је nasao da postojl 
korelacjja pojave pega u dva uzastopna clklusa. Do 
s!li!njh podataka ј dokaza jspravnosti Alfenove teorije 
dolazj ј Р. Vajtl (Whittle). 

Pored ovih jzveden је jos niz pokusaja u nai!inu 
pretstavljanja aktjvnostj рееа. 

FAKULE 

М. Valdmajer (Waldmejer) је iz posmatrai!kog 
materijala od 1951-1954 ustanovjo da se na srednjim 
beliografskjm sirjnama od ± 66° tpOjavljuju fakulc 
u vjdu svetlih taooka. Njjhov pravj pretnjk iznosi oko 
2300 kilometara. Dve treejne od njih ne traju du.!e od 
10 mjnuta. Srednje vreme trajanja ostalih је oko 
200 minuta, ali rne<1u njjma ima ј takvih koje ostaju 
ро nekoliko dana. Ove fakиle karakterjstjcne su za 
mimjmum aktjvnosti Sunca. 

Sa ovjm fakulama R. Miler (Miiller) је izveo br
zjnu Sunceva obrtanja na visokim heliografskim si
rjnama ј doЬio vrednost koja se slaze sa merenjjma 
iz 1923 godine u Grinii!u. 

Iz spektara fakиla О. Mjtropolskaja је utvrdild 
da temperatиrska razJjka ј21П!еdи materije u fakula ma 
ј materjje na fotosfe r j је veca ako sи и pitanjи joni
zovanj atomj nego ako se гadi о neutralnim atomima 
materjje. 

GRANULACIJA 

Granиlacjja Sиnceve povrsine sve vise postaj e 
proЬlem istrazjvanj a raznih strиcnjaka . Pre~n ic i sve
tlih gгanula p rocenjuju s e od 100 kilometara (V. Krat) 
do 1000 (С . Масгјs) . W. Miille г F. Stuaгt i Ј . Rus\1 
izmerili sи jednu svetlи granиlи u precn iku od 7.5" Ш 
oko 15.000 kilometara. P1·ema tome proЬlem prel:nika 
granula ostaje jos nedovoljno sigиrno odreden, te се 
trebatj sigurnjjj posmat rackj materijal za ova meгenj a. 

Е . ~acman (Schatzm an) bazira jucj se na modelu 
ЗIImOSfere U ZJ"a/:enj и smat1·a da је pojava granuia 
fenomen vezan za pгolaz tal asa ikompгesjj e и a tmo
sferj Sunca. Ovj talas j se stvЗI·ajи na pi· iЬJjzno dvaput 
rnanjoj duЬini nego sto ј е polиpre/:njk v ic:l en e granиle . 
Uzjmajucj da је srednjj precn jk granиla 2" Ьil a Ьi 
duЬina talasa oko 350 k ilometara. 

Ispjtivanja perjodjcnosti kod granula njsu jos dala 
nikakve sjgurne rezиltate . 

Р . М . D. 

* 
Венеркна н Меркуроаа оса обртања. - Куипер 

је наwао да Венерина оса обртања з акл апа са нор
малом на путању око Сунца yrao од 32°, док је Дол
Фис за Меркур наwао на rиб од приближно 70. При
том се 1[еркурово обртан,е око осе тачно поклапа 
са временом н,еговог обилажења око Сунца. 

П . М . Ђ . 
(•Draft Reports JAU«, 1955) 

• 

.....uм ..... 
U •Vuionic 18bl/ 2 IDI - dal1 podatlle о 1111-

Premama na Maunt Vllson opнrY&toriJI za po88DIItn
nje Mana u toku povoljnih opo&leiJa 19М i 1858 80-
dine. U toku 1953 8odine fonn1ran је lntemactone'n' 
komitet za Man kojl иi!lnjava arupa aatronoma, -
teoгoloaa 1 fl:r.ii!ara. Kornltet је doЬio иllamмt od 
sedam opиrvatorija, koje au nuvane patrolne opмr
vatorije, da redovno oЬavljaju po81D&tranje Маnа, 
kad god је moau~. kao t deset ~nЈЬ opиryato
rjja, koje oЬavljaju runa IP8CIJalnl merenjL Da Ы 
posmatranja Ыlа l:r.vedena pod lto alЊtijlm U8lcwtiDa 
patrolne opservatorije doЬUe au od Komlteta: ploj!e. 
flltre 1 aoi!jva :r.a produ!avanje l1lne daljine Я'018 
durЬina da Ь1 и dobUa lto v~a lllka plaaete na 
ploi!l . 

Rezultatl poematranja u 1116t 1· ЬЩ su lzvan
redno :r.nafajni, ali и pokazalo da је u 1858 8DdJDI 
potreЬno popunltl patrolne opaervatorlje и јоА neko
llko opservatorija, ~to na 08trvima лtiantskoa 1 
Tihog Okeana, kako planeta ne Ы oatala Ьеz kontrole 
u toku puna 24 W. u jednom clanu. Na jednoj 011181'
vatorjjj svedeno Је vreme za uspetno posmatranje 1 
snimanje na svega nekollko i!asova, jer se uspeiDa 
posmatranja moeu obavljati 18ffi0 kad је маrа na 
dovoljnoj vjsfnj i:r.nad hori:r.onta. No 1 kod naJpovoU
njjeg rasporeda opservatorija koje аа prate, u alu
caju Marsa jmamo tu nezgodu Ato mu ве brzina oЬr
tanja malo razlikuje od bгzlne Zemljjna oЬrtanja, 
tako da se pojava na odredenoj planetjnoj du!lni mole 
pгatiti samo nekollko dana da Ы :r.atim taj polotaj 
planetjne .povгSine ostao nevidljlv skoгo 40 dana. 

NajЬogatJjj posmatrai!ki materijal u 1954 lodtni 
svakako је prjkupjo stari lskusnl posmatrai! маnа, 
astronom Louvelove opservatoгjje, Е. С. SWer (SU
pher) kojj је sa posebnom ekspedicljom IAao u Blem
fontln, u Ju.!noj Africi, na Lamont-Hussey opserva
torjju (L = -26°, ср = - 29°) gde је lmao izvanredne 
uslove za posmatranje. U junu, julu, avgustu 1 aep
tembru Marsova deklinacjja bi!a је -28°, tako da је 
u toku noel prolazio kгoz meridljan opservatorije u 
Ьlizjni samog zenita. 

Slifer је tpOsmatrao sa J'efгaktorom od 27 ini!a = = 59 ст, kome је pomocnjm soi!lvom produ!io Шu 
na 217 stopa = 66 т. Originalna sllka Marsa u tre
nutku kad ти је privjdni prei!njk iznosjo 20" Ьila је 
na Slifeгovjm ploi!ama 6.4 тт. Od 130 тaspolo!jvih 
noei Slifer је zbog rdavog vremena izguЬ!o samo 6, 
а poslednje 92 nocj Ьile su ти stalno !ере, tako da 
ovo pretstavlja rekord u neprekjdnom posmatranju 
planete sa jednog mesta. Radeej neumoгno, Slifer је 
uspeo da nai!jni 20 000 snimaka od kojjh је 10 000 
v isokog kvaliteta, 14 000 izvanredno dobrlh, а svega 
ј е 6 000 snimaka slaЬog kvaliteta. 

Pored novih sitnih detalja na Мarsovoj 'POVr5inj 
Sliferovj snimcj su ро pгvi риt ukazall na jednu sa
svjm novu poj avu u Marsovoj atmos!erj. Plavim fil
t rom doЬija se slika Marsa sa a tmosferom koja је u 
pla vom svetlu oЬii!no neproziгna . U ranijim godjnama 
plavi zas tor tгајао ј е oЬi cno dugo, а jsi!ezavao је izne
nada ј samo и tokи nekoliko dana kada su se 1 p!a
vim filtrom zapazale pojedjnost j Marsove povrsjne. 
(v. sl. 1 na trecoj st ranj korica) . Medиtim, 1954 godine 
plava magla Ьila је sta \no polиprovjdna od poi!etka 
posmatranj a, k ra jem m aja, ра sve do 2 jula . U ovom 
v remenskom razmakи Slifer ј е иsрео da doЬije sn jmke 
koj i pokazиju zonske pojaseve (v. sl. 2) u Marsovoj 
atmosfer j, koj i sи /:jtaocima poznati sa fotogra f jja 
planete Jиpjtera . 

Jos jednu novu poj avu и Ma1·sovoj a tmos.ferj p r u
zaju nam sledeea t r j Sliferova snjm ka (v. sl. 3). Na 
ovim slikama zapad ј е levo, а sever dole . P rva dva 
sn jmka pretstavljaj и pJ·iЬJjtno jste oblastj Marsove 
povrs jne sn iml jen e 20 ј 26 juna u plavoj svetlostj. 
ВеЈ е m rlj e na zapadn oj stгanj, priЬl iino W oЬlika 
prets tavlj aju ројаvи оЬ!аkа u atmosfeгi , koj i su se 
form i1·a! j иvek и Marsovjm poslepodnevnim oosovima, 
јег na tr e<:em sn imku, gde је ova oЬlast isto~no od 
Marsova centralna merjdij ana, gde ј е , dakle, Marsovo 
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~~~----~----~ esda a!ljm88Je posaate JDII8e. - Na ~ 
pre poclne mh oЬlaka nema lako је teren. koJI је 
mo.-o utJ~ati .kocl njlhovotr formirenja, \ati. Тrel:i вni
ma.lt n~lnjen је 4 jula, klld је vel: Ьila роее1а nor
malna neprovidnost plave ma&le, te је mogul:e da 
prethodna pojava prtpada nifim s1ojevJ.ma Marsove 
atmosfere. . 

Na Palomar opeervatorlji Ј. Strong i ~· St~ton 
IU, ро prvl put pos1e 1924 godlne, odredlva~ naJmO
demJjim uredaj\ma za ·radiometrjska mer~nJB t~pe
returu Manove povrilne upotreb1javajul:J vellkl re
tlektor od 200 lnfa = 508 ст. Oni su na§li da 15 do 
ЈО mtnuta posle podne na jednoj tat!kj Mars?va ekv~
tora tem&Jeratura dostlte makslmum od +25 С, dok Је 
prJ hlazu Sunca za lsto mesto temperatura -50•. Isto 
lllko lzmerlli su temperaturu jednog Marsovog oЬlaka 
za kojl se nadaju da се se u posmatrack.om mate
rJja1u nacl njeeovi snimci u trenutku kad ?е na gra
nlc:l osvet1jene 1 neosvetljene Marsove povr~шe, u ·kom 
slueRju ае mo!e odrediti vlslna oЬlaka iznsd Мersove 
povrttцe. Na taj nal!ln dоЫсе se opadanje te~erature 
1а povel:anjem vjs\ne u Marsovoj atmosferi. . . 

Na Maunt Vllsonovoj opservatoriji Е. Pett1t 1 R. 
Rlc:hllrdson au upo~reЬljavali pokretnu filmsku ko
moru da u produtenoj titi reflektora od 100 inca = = 254 ст doЬ!ju sИku Marsovlh kanala. Юроtе~~ о 
мanovlm ·kana1ima mi smo .podvrgll op~irnoj kritJCl u 
pomenutom broju • Vaslone• , а ovde mooemo samo 
naveati re/!1 G. Kulpera, pretsednlka Komisije za fi
zll!ke posmatranja p1aneta i satellta, koji u svom iz~.e-' 
Jtaju za kongres Intemaciona1ne astronomske un~Je, 
&VI\I&ta - septembra 1955 u DaЬlinu, ka!e : •Jedн~
atven је в1uеај u astronomiji §to se pola veka kasn!Je 
moraju ponovo potvr.:!lvati rezu1tatl Barnarda, Anto
nladija, Hella (Hale) i drugih da na Marsovoj povгSini 
nета dugal!klh 1 usklh kanala. • 

Ра lako Pettlt-ov i Richardson-ov trud nije do
kazao .postojanje kanala, njihovlh 4700 sllka u zutoj i 
3200 u p1avoj svet1osti, od kojih је 40о/о ocenjeno sa 
•lzvanr~d .. n i doЬa·r•, Ьiсе svakako korisni ·U zЬirci 
dokumen:нa о OVOJ zanim1jivoj planeti. 

(•Skll and Telescope•, V. 14, М 9, jul 1955) Р. М. f>. 

• 
Э611Јеио Ja'I'O М 3 у Лоаачким Псима. - А. Р. 

Сандејџ (Sandage) извео је опширну студију сјаја 
звезда у овом занимљивом звезданом насељу које 
је добро познато скоро свима нашим читаоцима. 
Снимајући са Маунт Паломарским рефлектором од 
S метара он је у кругу од 8' од средишта јата мо
гао да наброји 44 500 звезда до 22.5 привидне вели
чине или до + 6.9 апсолутне фотовизуалне вели
чине. Апсолутна величина је мера сјаја звезда на 
отстојању од 32 6 светлосних година. Наше Сунце 
на овом отстојању имало би привидну величину 
4.67, што се каже да је апсолутна величина Сунца 
+4.67. Резиме његових испитивања даје следећи 
nреглед: 

Аnсолутна визуална вел. 
сјајиија од -2.5 

-2.5 до -1.5 
-1.5 до -о.5 
-о.5 ДО +0.5 
+0.5 ДО +1.5 
+1.5 ДО +2.5 
+2.5 ДО +3.5 
+3.5 до +4.5 
+4.5 ДО +5.5 
+5.5 ДО +6.5 

Број звезда у јату 
13 

109 
230 
872 
601 

1404 
3718 
8760 

12435 
12220 

Укуnна апсолутна величина јата износи према 
С&ндејџу -8.09, Према ранијој -8.42. Уједно су ИЗ 
nрегледа уочљива два максимума: око 0.0 и 5.5 
апсолутне величине. Први максимум познат је из 
Шаnлејевих радова. Иако у у·купном сјају не уче
С'\'&ују звезде слабије од 22.5 nривредне величине 
саидејџ је, уз претnоставку да за функцију сјаја 
ааже исти услови који важе у околини Сунца, и 
да се овде може примени~и однос маса - сјај, до
шао је до закључка да зе укупна маса овог јата 
једнаха најмање 140 000 Сунчевих маса. 

Zv tariji (Pensilvanija, S.t\D) preduzeta 8U 
opeerva . vr1o preciz.na mereщa sopstvenљ kretan04 
1937 ~':.om cilju se na fotograf'S'koj p1oci merj S: 
zv~a. ntra jedne zvezde u odnosu na fotocen 
1о4аЈ f~htoce __,~ Fotocentar је prosto srediSte k,.,...,~ 
susednt zv=--· d 1 "· р · """Ci . tstav1jaju s1iku zvez е na ~ О-.;Ј. reenik ov 
~~~~е nema nikakve v~e. sa prav1m precni~orn zv~ 

N 'egova velicina zaV1sJ od razdvo?~e moci obiek. 
Z~· Ј 'edne strane, ј !kva!Jteta emu1zt)e na fotopJo~< 
·ttva, 5 Ј trane No isto tako njegova velicjna odrede'" 
sdruges · Ak' t f ~ 
·е uzЬurkanoбl:u a~osfere. · о Је а mos era nerni~ 
Ј nda snop svetlosшh znakova od zvezde pada ~as ~ 
?edn eas na drugo mesto fotografske ploce, te ~ 
Ј ree~lk zvezde moie blti ~nogo ":e<:i nego ~to ga lsti 
~jektiv ј sa istom ~ulzoJJOffi da.Je .~п mtrnoj. atmo. 
sferi. Najpos1e, hemtskl . .. proces. k.OJJ pod deJslvotn 
svetla nastaje u emuizlJl, prostrщe se od molektЩ 
e.mu1zije, na koj.e pada svetlo, 1 n~. susedne mo1ekule. 
Ovo proJHravaП]e. z_a datu emu~ZIJU. Је utoltko ia!t 
ukoliko је jaci sJaJ zvezde. Sv1 ~v1 тazloz1 onemo. 
gucavaju da se kod mere~)a dVOJnih_ zvezda prerte ~ 
totografsk.a merenja, ako Је razmak tzmedu zvezdanoк 
para manji od 3". 

Tri Boode-ova snimlw. zvezde ROSS 614 

Pri premeravanju р1оса Sprou1 opservatorije ро. 
kazalo se da fot.ocentar zvezde Ross 614 и toku 16.5 go
dina opisuje elipsu cija је veli:ka po1uosa jednaka 
0."37. Bilo је ocevidno da ovo kretanje izaziva ne
vid1jivj pratilac zvezde Ross 614, cija је prividna veJi. 

, 'cina 11.3. Kako је Ross 614 uda1jena od nзs 13 sve· 
t1osnih godina, s1edilo је da fotocentю· opisuje ok~ 
sredista masa elip~щ sa veHkom poluosom od 1.22 astro
atomske jedinice. · 

· Da Ьi se re5ila tajna nevid1jivog pratioca zamoljen 
је Dr. W. Baade sa Pa1omarske opservatorije da sa 
reflektorom od 508 cm pokиsa snimiti ovu zvezdu u 
toku 1955 .godine, kada је ро rасиnи rastojanje izmedu 
g1avne zvezde d njenog nevid1jivog pratioca Ьilo naj· · 
ve<:e. Zvezda Ross 614 na1azi se и sazvezdu Velikog 
Psa dak1e zimskom sazvezdи za severne opservatorije 
kao' sto је s1ucaj i sa Pa1omarskom opseгvalot·ijoщ 
iako је njena geogralfska sirina +33°. . 

U febrиaru 1955 godine и toku 4 vecera Baade Ј е 
snimao zvezdu, аИ uvek pri rdavim us1ovima tako da 
је l&Zni precnik slike zvezde Ьiо preko 5". Na Sproul 
opservatoriji na}bolji snimci imali sн 1azni pгetnTh 
od 2", ра ipak nisu mogli d.a pokazи pгisustvo pra: 
tioca. U mю·tи Baade ponovo dvaput pokusava, а~ 
bez uspeha. Stvar је postaja1a lпiticna jer se sazve!de 
sve vise prividno pt·iЬiizavalo Sиncu . . 

1 Najposle 23 marta 1955 godine Baade ро pt·vt pu 
uэpeva da pr·i dob·rim atmosferskim uslovima snunl 
dotada nevidljivog pratioca zvezde Ross 614. Slika daJe 
tri Baadeova snimka povecana 20 puta . Na sltcl 1: 
sever desno, а istok gor·e. Na po1ozajnom ugltt od З · 
racunatom od sevet'IGI p1·eko istoka, vidi se m ato tspu~ 
~enje koje potice od dotad nevidljivog pгal t~ 
Ross 614 В pored glavne zvezde Ross 614 А. Razm , 
iz-medu fotocentara jedne i druge zvezde iznosi ргеm• 
BaadeQvim mer·enjima 1."2. . 

1 
.. vih 

Ovaj snimak omogucio је izvodenje za ntП1 J\u· 
zaklj'ueaka. Mi smo тekli da је ve<: Ьila pozпata ~а](о 
osa elipse zajednickog fotocentra Ross 614 А t в .. 

1 
na 

је u ·trenutku ·posmatranja komponenta В. bi а eno 
najvecem otstojanj.u od komponente А, to 1zmerpu· 
rastojanje 1."2 prestavlja veliku poJ.uosu гelattvn~uo;a 
tanje zvezde В oko zvezde А. Odnos ovih ро 
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081 з.z. Sa ovim ~atkom la~o је naci da kompo
izn ta 8 opisuje relattvnu putaщu okoA ро elipsi cija 
~~elika poluos~ 2.~ ~ 1.22. = .. 3.9 a.stronomsklh jedi
~jca. ovo rastoзaПJe. Је !'ГIЬllZno 1sto kao i rasto
. је izmedu Sunca 1 Jupttera. Ctm znamo rastojanje 
~~eriodU oЬilзZenja, 1ako је iz Kep1erovog zakona 
:Ua~ati ukupnu masu оЬе zvezde. Ona iznosi 0.22 
sun~evih masa. . . . . 

Ali u ovom s1ucaJU moguce зе tzvesti i pojedi-
atne mase svake komponente iz odnosa njihova sjaja. 
~а Ьi odredio. privi~u veliCi!lu -~omP?nente В, Baade 
· е uzeo neko1tko sntmaka pocevst sa tzla.ganjem ploce 
:Ю 1s do 10s. Na s~j~i sa ek~ponovanjem od 1s kom
ponenta В se ne vtdJ. РоёшЈе ~а se vtdi na ploёama 
sa izlaganjem od. 2.85. Otuda Је Baade zakljuёio da 
је prividna v~!Јсш~ .kompon~nte В Jednaka 14.8 ш 
za 3.5 prividшh veltcшa slabtJa od zvezde А . 

sa ovim podatkom moze se izracunati da је na 
ploёama Sprou1 opservatoгije zajedniёki fotocenta1• А 
i в pomaknut od fotocentra komponente А za 0."05 
prema fotocentt·u zvezde В, ili za 1/ 25 njihovog ,·ela
tivnog rasto;aщa. Prema tome komponenta А opisuje 
oko sredista щаsа elipsu sa po1uosom od 0."42, sto 
pretstav1ja 0.35 delova rastojanja ~vezda А i В (1."2). 
Prema tome komponenta В uda1]ena Је od sredista 
masa 0.65 delova rastojanja zvezda А i В. Iz ovih po
dataka i ukиpne mase ·komponenata dоЬiјащо da је 
masa zvezde А jednaka 0.65 Х 0.22 = 0.14, а masa 
zvezde В jednaka је 0.35 Х 0.22 = 0.08 masa Sunca. 

Poznato је da је Jиpiterova masa jednaka 0.00095 
Sunt!evih masa, ра је рп~mа tome zvezda Ross 614 В 
joS uvek 80 puta vece mase nego Jupiteг. Da se ovde 
radi о zvezdi s1edi otuda sto Ьi njen sjaj Ьiо znatno 
slaЬiji da је и pitanju reflektovana svetlost planete. 
Na.:!ena masa zvezde Ross 614 В pretstavlja najmanju 
masu koja је do sada izmerena kod zvezda. 

(•Sky and Telescope «, V. 14, N~ 9. 1955) Р. М. v . 

* 
Средиште Галаксије. - Било је мноrо покушаја 

да се визуалним мерењима одреди правац и отсто

јање cpeдиurra Галаксије. У том циљу Шаплеј 
(Chapley) је употребио распоред збијених јата, док 
су каснији покушаји оснивани на динамици Галак
сије или распоредУ јата цефеида на малим rалак
тичким ширинама. Екватор Галаксије иде среднном 
Млечног Пута . Узимајући јата цефеида у сазвежђу 
Стрелца, Ваде (Baade) је добио за отстојање среди
шта 8.16 килопарсека (1 килопарсек једнако 1000 
парсека, једнако 3260 светлосних година) , а Орт 
(Oort) је из његових публикованих радова извео да 
је галактичка лонгитуда средишта једнака 3270±10. 

У новије време за решење овог проблема кори
сте се нова техничка средства . Радиоастрономи из 

Аустралије испитивали су јачину радиошумова који 
долазе из области екваторске равни Млечног Пута. 
Са параболичним радиорефлектором из мреже жи
ца, чији је пречник 24.5 метара и жижна даљина 
12 метара, могли су они да примају сноп таласа од 
2° ширине. ИС>Питивали су одбласти између 1511 и 
20h ректасцензије и -170 до --490 деклинације. Њи
хова испитивања показала су nовећавање јачине 
радношумова према равни Млечног Пута, а у самој 
равни најјаче шумове добили су у области од 325° 
до 330° са максимумом шумова у правцу 3270.9 га
лактичке дужине и -10.0 галактичке ширине. Ве
Рйватна грешка ових мерења је ±оо.2. Нема никакве 
сумње да је овај правац уједно и правац према 
средишту Галаксије. 

Испитујући водоникове линије на 21 см Вестер
ХуТ (Westerhout) је у Холандији нашао да је лон
гитуда средииrrа Галаксије на 3280.0 галактичке 
АУжине, док су Халст, Милер и Орт (Hulst, Muller), 
користећи иста мерења, нашли да отстојање среди
дишта Галаксије износи 8.26 килопарсека. Сви ови 
резултати добро се слажу са Бадеовим, те дана~ 
можемо са доста сигурности рећи да је положаЈ 
оредишта Галаксије у правцу l = 328u, Ь = -1", а 
на отстојању од 27 000 светлосних година. 

П . М. Ђ . 

(Journa1 ·of В. Astr. Ass. В . 65 N! 1) 

Теlмkор - pn6nJe JINjeldlla. - Za aawrti!ko 
v;u:duhoplovstvo lиaden је dupl.i renektor Smttove 
konstrukcije, nazvan ROTI (Record.ing ()ptlca.l Trac:
king lnstrument) koji J)OC1va na obrtnom podiwnu. 
а pokretan је oko horizontalne oeovine. Prema toiQe 
on slutl za merenje az\muta i visine projekttJa. 
Te1eskop ima oЬjektlve pr~nika 40.6 cm u promenlli
vim titnim ravnima. Preko jedne cevl snima ве po
lotaj zrna u Ьојl , а preko druge u cmo Ье1оm. Prltom 
se mote snimiti 100 po1ot.aja u aekundl, regiatrujuti 
autoщatski ј vreme i оЬе koordlnate. 

Skica tele 
skopa od /б 
inca za pra
tenje projek· 

tila 

Jedan i1i dva opet-atet-a (Sl. 1) preko malih dur
Ьina vodnika hva taju pt·ojektil i dovode u ро1је vida 
velikog duгЬin a. Tada nas tLtpa automatsko clektronsko 
pracenj ·~ . Орегаtегi m ogu 7.а 1 sckundu d a pгe(fu 10' 
u оЬе kooгdinate . Malim dшЬinima mogu da zapaze 
projektil do na 914 т daljine , dok se sa velikim objek
tivima. pгojekti1 velicine lopte za go1f, а pri rd:avoj 
pгovidnosti , vidi na otstojanju od 13 ktn. 

Dva ovakva instt·umenta postav1jena na otstojanju 
od 80 km i sinhгonizovana daju polozaj projektila sa 
tacnoscu od 30" ili 23 cm na d a ljini od 1600 m. 

(»Sky and T elescope«, 1955) Р . М . f>. 

Астрономске појаве. - Љубитељи астрономије 
и они који се интересују за природне nојаве 
могу да доживе невероватно дивне nризоре ако се 

ноhу, намерно или случајно, затекну под ведрим 
небом. Поред красних звезда које блистају као дра
гуљи, посматрач може да има срећу и задовољство 
да види читаве метеорске ројеве ил н. чешhе , поје
дине метеоре како одједанпут засијају из једне 
области неба и прелете великом брзином кроз Зе
мљину атмосферу да се најзад на гло угасе. 

У понедељак 21 марта ове rодине устао сам у 
4 час а, no своме часовнику, напустио стан у 4h и 
15m и изишао на улицу. 

У тренутку кад сам у 4'' 11 18tn био на севера
западном уrлу улица Краља Милутина и Немањи

не, окренут к југу , nриметио сам сјајан бо.лид који 
се кретао од правца моrа зенита nрема јужном хо
ризонту. 

Азимут места пој аве износио је отприлике 3400, 
а висина око 6QU. Био ј е свакако сјајнијн од Венере. 
По сећању бројио сам 5 секунада док се изrубио 
иза куhних кровова који су ме омели да га пратим 
до гашења . Сијао је сјајном жућкасто-белом све
тлошћу. Tpa r му се гасио нeurro сnорије од обичног 
метеорског. Ђо. Пејовwl\ 
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~-~~-------------------------Ве1'еЈЈ4 - Појављује се крајем тромесеЧја 11: 
Положај м~ није nоюдан, јер о» тога дана 

ЈrЗлази у 15h 46"' (у ВеоrрадУ) и. у време помрачења 
иалаэиhе се још увек ниско над источиим хори-
эон:rом. 

14 децембра - прстенасто помрачење · Сунца. 
Као прсе1>насто ово помрачење he бити видљиво ~~ 
појаса који се простире Источ»ом Африком, ИндиЈ 
ски.м Оксаном Индокином до Формозе. Помраче~е 
се види као д~лимично из јед»е шире области : ЈУ
rоисточие Европе, средње и источне Африке, вми
коr дела Азије и Индијског Океана. 

Из наше земље Сунце ће се видети помраче»о 
одмах по и!Јлазу. За крајње западне делове »аше 
земље тренутак свршетка помрачења поклапа се са 
тренутком излаза, док се у источним областима по
мрачење завршава 40 минута после излаза Сунца. 

За Београд подаци помрачења су ови : 

Излаз Сую~ - - - - - - 7h 07m 
Свршетак помрачења - - - - 7 44 

Величина помрачења: приближно 14 Сунчева 
пречиика у тренутку излаза. 

Месечеве мене 

м~ н 8 1 
---; 

ј 
8

d1 h т 
20 17 
15 04 

15 20 32 

Пун Месец 

Посп . четврт 

Мпад Месец 

Прва четврт 

Пун Месец 

d т 

б 22 ·56 

24 оо 04 
31 07 04 

14 13 01 
22 18 29 
29 17 50 

Планете 

Децембар 

d h т 

б 09 35 
14 08 07 
22 10 39 
29 04 44 

Меркур - Почетком октобра није видљив јер је 
13-ог у доњој конју»кцији са Сунцем, но веh 
29-ог је 180 заnадно од Сунца и може се видети 
у зору на источном хоризонту. Ту је привидне 

величине --о.2 и nречника 7". Ускоро се губи 
у близини Сунца, у горњој конјункцији је 4 де
цембра те остаје невидљив до ~раја године. 

черњача". Још је врло близу Сунца U:,.~ 
. величина --3.3 и пречника 11". ' -~ 

-Марс _ у новембру претаје видљИ'В у са 
девојке. Kpehe се директно и до краја 311tJI!ђ1 
прелази у сазвежl)е Ваге. У овом nерио roiUI!tt 
му се мења од 2.0 до 1,7 привидних ве lJ;y CJIIj 
а привидни пречник од 3".9. до 4."5. л~ 

Jyn'Uтep - Током овог тромесеч]а видљив је 
roj половини ноhи. У сазвежl)у је Лава kцру. 
се директно до застоја (18 децембра) nо~ле Pel!t 
наставља кретање ка западу. ПривиДI!е Чt11 
чине је -1.6 и пречника од 31" до ЗЭ" . 8~-

Сатур'Н. _ Није видљив. У конју»кцији је 16 •· 
вембра. ~ 

Ура'Н. - У сазвежl)у је Рака. 

Појаве у Сунчеву систему 

d h т • ' 
О кт. 1 15 Меркур у застају 

13 22 Меркур у доњој конјункцији са 
Сунцем 

40 ! 17 =}Ориониди 19 
22 7 Меркур у застају 

29 12 Меркур у највеhој елоиrацнји 18 ЗЗ t 
Нов. 8 5 47 Јупитер у конјуикцији с Ме-

се ц ом б 11 1 
12 =}леониди 27 
17 о - Сатурн у конјункцији са 

Сунцем 

2б Андромедиди 

29 Делимич_но помрачење Месеца 
Де ц. 4 15 Меркур у горњој конјункцији 

са Сунцем о 5.\ ( 
8 =.. }rеминиди 11 

12 7 50 Сатурн у конјункцији с Ме-
се ц ом з 51 ~ 

14 Прстенасто (делимично) nомра-
чење Сунца 

1б 21 03 Венера у конјункцији с Ме· 
се цо м 4 38 ~ 

18 18 Јупитер у застају 
22 1б 12 Сунце у лази у знак Ј ар ца ; 

почетак зиме 

Ефемериде неких променљивих 

-~-:-д -а----~ Фаза* Г -Д~т~ 

----~ - М- децембар 31 а Cetl 

Р Persel m октобар 

новембар 

*) М = максимум, т минимум сјаја. 

13 
lб 
\8 
21 
5 
8 

10 
13 
25 
28 
30 

Час 

5.б 
2.4 

23.1 
20.0 

4.1 
0.0 
2\б 
18.5 
5.5 
2.7 

23.3 

Звезда Дату м 

~ Persei децембар 

~ Cephei м октобар 

новембар 

децем бар 

з 
18 
21 
23 
26 

/ј 

18 
24 

2~ 1 
! б 
22 1 

1~ 
201 
4.1 
11 

21 .0 
18.1 
22 

19.i 
4 .Ь 

10.1 
O.i 
2.! 

20i 
5.Ј 

Ha.rs u 1954 godlnt - uz 

t 
Razvedravanje i naohlaёenje 0 pla
vom svetlu na Marsu. Gornji snimci 
su u_ crve~IOj, а donji u plavoj sve
tlostt .. LeVI par su snimci od 13 juna, 
k:Ю Је plava magla Ьila polupro
VI~na. Syrt~s Мајоr vidi se i u pla 
vo~ svetlosti. Desni par su snimci od 
9 Ј~а, _kad .ie nastupilo plavo na
oЬiace_~Je- Sinus Sabaeus izrazito 
upadiJiv u crvenoj, nevidljiv је u 

plavoj svetlosti. 

ЬeleAk.u na. str_ 67 

Е. Sliferov snimak Marsa u plavom 
sve~lu od ~8 juJa 1954. U atmosferl 
se Jasno vtde pojasevi paralelni sa 

ekvatorom. 

Sliferov i snimci Marsove atmosfere 
u pla\•oj sve tlosti od 20 i 26 juna i 

4 jula 1954. 
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ИЋ НЕНАД ЈАНКОВИЋ, ипж. БРАНИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ, 

"иж. ВЛАДИМИР АЈВАЗ, ПЕРО ЋУРКОДВ ~ОРЋЕ НИКОЛИЋ и МИЛОРАД ПРОТИЋ 
"пж. МИЛИВОЈ ЈУГИН, -р 

Одzоворпи уредпик 
НЕНАД ЈАНКОВИЋ 

дРуштва pykep Бошковић" и Астронаутичког друштва 
ВАСИОНА часоnис Астрономског " •Ј 

' · е излази четири nута годишље. Годишња nретплата 
в оnловног савеза ЈугославИ) , . . 
aзlJSX . б . 60 нара _ чланови оба Друштва добиЈаЈу часоnис бес-

200- динара nоЈедини РОЈ .- ди · 
· ' страција · Београд, Узун-Миркова 4/ 1. - Телефон 22-371. -

nлатно. Уредништво и админи · ЗА ВА СИОНУ" _ поштански фах 872. -Власник 
чеховни рачун 101-Т-318, са наnоменом " • . 

Б а aнnv вазnvхоnловноr савеза ЈугославиЈе. - Штамnа ВШП Београд. 
и издавач: иро за npon г "' "' 

Pтotivavionski votteni pтojektit Oeт!ikon 54 
(uz belesku na str. 87) 

ВАСИ ОНА 
ГОДИНА ПI 

ВВОГРАЖ,·ОВТОВАР. DЏIIBAP 18118 

SESTI KO~GRES INTERNACIONALNE ASTRONAUТIOKE FEDERACUE 
Cilj ovoga kao i ranijih pet Kongresa IAF 

Ьiо је da se za. pr~teklu godinu od prethodnog 
Kongresa sum1raJu rezultati rada pojedinih 
nacionalnih astronautickih drШtava, da se ra
sprave novonastala organizaciona pitanja i iz
vdi prijem u clanstvo novih dru§tava, kao i da 
se postave srnernice rada za nastupajueu godi
nu i odredi mesto odrZзvanja narednog Kon
gresa. 

Pored toga na Kongresu se pruZз mogucnost 
struenjacima da iznesu svoja saop§tenja о ra
dovima iz nauka i grana tehnike koje sinteti
ziraju i unapreduju astronautiku. 

Astronautiakom drustvu VSJ ovo је Ьiо 
drugi Kongres, s tiЦl sto ga је na prethodnom 
(petom) na sednicama zastupao sekretar IAF 
Ing. Jozef Stemmer (Svajcarska) . 

Na VI Kongresu Ьilo је zastupljeno 19 na
cionalnih astronautickih drustava iz 18 drZзva, 
uclanjenih u IAF, а sem toga prisustvova1i su 
i delegati iz SSSR-a i Belgije kao posmatraci 
Delegati su pretstavljali 8.856 clanova, k~liko 
imaju ukupno sva drustva uClanj ena u IAF. 

Pojedina nacionalna drustva Ьila su za
stup1jena eminentnim strucnjacima na polju 
raketne tehnike i astronautike, kao na primer: 
Nemci, Dr Eugen i Dr Irene Sanger , W. Pilz, 
К. Ehricke, R. Engel i drugi; Englezi , Dr. L. 
Shapherd, А . Cleaver , Ј. Humphries i drugi ; 
Amerikanci , Dr W. Klemperer, R. Gomperz, D. 
Romick i drugi. 

SSSR su, kao posmatraci, pretstavljali aka
dernik Leonid Ivanovic Sedov, pretsednik ko
misije za interplanetarni let Akademije nauka 
u Moskvi i prof. Кiri l Fedorovic Ogorodnikov 
astronom iz Lenjingrada. 

Prva dva dana i jos jedno ро podne u sre
dini VI Kongresa bila su posvecena organiza
cionim pitanjima. G1avna tema ovog dela pro
grama Ьila је zauzimanje stava IAF prema 
objavi Bele kuce SAD od 29 jula 1955 о pro
gramu ucesca u gr adenju vestackih satelita na 
tnedunarodnoj bazi u okviru Internacionalne 
geofizicke godine od jula 1957 do decembra 
1958. Nakon rasmatranja ovog pitanja jedno
glasno је konstatovan izvanredan znaeaj ovog 
Programa u daljnem jacanju i razvoju, na me
t1unarodnoj bazi i u mirnodopske svrhe, svih 
grana nauke i tehnike koje sintetiziraju astro-

nautiku, nar~to posle izjave 1 clrщlth .....,._.._ 
sila, SSSR i Eng1eske, da 6е ovaj prop'8ID 
drf.ati i u njemu u&!stvovati. 

Na predlog lvaj~e delegaclje Kongrea Је 
usvojio da se pretsedniku SAD uput1 te~ 
aji se tekst u prevodu prila!e. 

Telegram ie imao sledeёi sadrlaj: 

PREDSEDNIKU AJZENВAUERU 
Bela Ku~ 

Vallnaton 

Medunarodnв AatronautU!ka Federac1ja • (IAI'), 
skupljena u Kopenhagenu na l esttwn sodilnjem ltoa
gresu, primlla је sa entuzijazmom VaAu lzjavu od » 
jula ove godlne о •Programu ve§tai!kog aatelitac а u 
vezi Intemacionalne geofizii!ke godlne stop IAF ama
tra da је ovaj poduhvat od najveee vatnoaU 1 cla Је 
to siguran korak u evoluclju od aeronautike u utro
nautiku stop. 

Mi smo posebno sreeni na vest da се se doЬiveni 
naucni podaci staviti na raspolo1enje svim nacijama 
kao svedocanstvo mirnodopske primene raketne te
hnike za dobroЬit celog coveeanstva stop. 

То је jedna znacajna potvrda duha nedavne :z.e
nevske Konferencije stop. 

DтuHva - ~Юnovi IAF su: 

Sociedad Argentina lnterplanetaria of Argentine, 
Oestetтeichische Gesellschaft fuer Weltramfor-

schung of Au.stria, -
Soc:edade Interplaneta ris Brasileira of Brasil, 
Sociedad Interplane tat·ia Chinela of Chile , 
Dansk Selskab for t·umfarts Forskning of Den

m ark, 
Association Egyptienne Astronautique of Egypt 
Gesellschaft fuer Weltгaurnforschung of Ger-

rnany, 
Bгitish Interplanetary Society of Gгeat Br ita in, 
Associaz ione Ita lia na Razzi of lta ly , 
J apanese Astronaut ica l Society of J apan, 
Astгona ut icko drustvo V. S. Jugoslavije, 
Nederlandse Veren iguпg voor I.'turnintevaart of 

Holland, 
Norsk Astronautisk Foren ing of Nor\vay, 
Agrupac ion Astгonautica Espanola of Spain , 
Svenski lnte rplaneta t·isk Selskap of Sweden, 
Schweizer ische As tronau tische AгЬe i tsgernein-

schaft of Switzeгland , 

South Afr ican lnte rplanetary Society of Union of 
South Africa , 

Arnerican Rocket Society i 
Arnerican Ast ronau t ical Soc iety of the United 

States, stop . 
U jednorn p redlogu od stt·ane svajcarske delega

cije, koji ј е jednodusno prihvacen n a Sestorn Kon
gresu u Kopenhagenu, IAF izratava svoju zelju da 
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а naroe~to na _uspe~u oko i~~ 
vanj~ 1 odr~:ran]~ ёasopisa 
,. V.asюna«, ko]I vec redovn 
primaju sva a:>tronauticka dru~ 
stva u straшm zeml]cuna i 
zamenu salju svoje ~ор~ 
Sem toga је u ;nekoliko mah~ 
istaknuto da ]е Astronautiёko 
Drustvo J~~osla~je jedno оа 
najpedantni]Ih u tzvrsenju оЬа. 
veza prema IAF, ikao i u P<>gle. 
du sarad.nje sa ostalim nacto. 
nalnim drustvima. 

· ~ko drultva Jugoslavtje, 
Delegati A.вtronaкut~i ~~ na VI Kongresu .IAF 

Ing. Ajvaz i Ing. · v · 

Od strane delegata SSSR-a 
је u nekoliko navrata izjavlji. 
vana spremnost da s1icna astrG, 
nauticka drustva u SSSR-u 
stupe u saradnju sa IAF, sto је 
na Kongresu primljeno sa veli. 
kim odobravanjem. 

Тri cela dana i jedno pre 
podne Kongresa blli su ispu. 

korn zgodnorn ·na
u~tvuje u ovorn programu u ~е 
~lnu stop. 'l!na puЬJikacija Federa-

Predla!e se da se zvanl. trebl za ~irenje 
clje •Astronautica Actac ~OI'ISll~ ~~alnih grupa ~i
lnformaclja l!lanovlma Ol11h pro es ~ razvoj vasion
rorn sveta koje su zainteresovane . 

akogc::~~o~~eracije се sa zadovoljstvorn s~ra:!l'ti 
аа nacionalnlm akademijama nauka i naclon un 
naul!nlm institucijama stop. . fed 

Као zakljul!ak, Medunarodna astronautll!ka е-: 
raclja pozdravlja Шricijativu vlade SAD na podr~cl 
ovog zna!!ajnog doprlnosa progresu nauke stop. 

IAF !eU uspeh svima ul!esnicima u ~gramu ~e
ital!kog satelita i ol!ekuje sa interesorn 1 povereщem 
kulmi.naciju rada stop. . 

Tehnll!ki 'univerzitet u Kopenhagenu Ь1 bio za
hvalan ako Vi potvrdite prijem ovog telegrama stop. 

Frederick Durant 
pretsednik IAF 

Prof. Theofilo Tabanera 
potpretsednlk IAF 

I.ng Buch Andorsen, 
potpretsednik IAF 

Sledeceg dana primljen јЕ! odg<>vor pretsed
nika SAD о !PX:ijemu k znanju sugestija IAF i 
ponude pomoei u navedenom pгogramu rada. 

Zatim su p~itane molЬe za prijem u IAF 
NemaClrog,muzeja za raketnu tehniku i vasion
ski let, Astronautickog instituta u Peruu, Uni
verziteta u Ru~ou (Ar.gentina) i Insiituta za fi
ziku mlaznog p~gona u Stutgartu. Posle dиZe 
diskusije zakljuceno је da је Kongres na stano
vi§tu da se mogu primiti sli~ne ustanove ako 
Komitet za pгijem pri FAI stekne uveгenje da 
se radi о ozЬiljnim ustanovama 1koje su zbllja 
zainteresovane za delatnost IAF. Zvanimo ova 
odluka се stupiti na snagu kada svajcarska vla
da pгihvati pгedlozenu izmenu statuta IAF. 
(Sekretaгijat IAF se nalazi u Svajcaгskoj te је 
Vlada odgovorna za sprovoc1enje statuta u delo). 

U toku op§te diskusije na plenarnim sedni
oama Kongresa odato је priznanje Astronau
ti~ICom Dru§tvu VSJ za nepгekidno poveeanje 

' . . . 1 gan]'em naueno-tehniCkih saopstenjai 
щеn1 tz а d . . ёnih 
diskusijama strucnjaka о ra. o·VIt~~ ~~ nau tr 
i tehnickih oЬlasti koje sшte IzlraJU as o-
nautiku·. ' • 

р ma pre Kongresa otstampanom progra. 

trebalo ]. е da bude izlozeno ukupno 15 na· 
mu re d' k .. м 
ucno-tehnickih saopStenja sa . . 1s 1~Slp~a~ e-
dutim post() је naknadno pп]dav .зеn.о зоs n~ 
k ·п~ autora to је program ·opunзen sa Ј~ 

6 ~~;stenja, ~а koja se nije, st~glo da se umno~ 
i podele kongresistima, vec се naiknadno blti 

otstampana i razaslata. 

STRUCNI REFERATI NA VI KONGRESU 

• Leo Hansen· ProЬlemi temperatw"a u . . .. . 
А. Hitchcook: Nekэ. rasmaJtranja о pSlholOgJJI 

sionskog leta. . k t 
• G. А. Partel: Neki proЬlemi u ra~vo~u ra .е а. 

R. Penacchi: Jedno priblliтo res~щe Jednacшe 
tanja rakete i njegova pnmena. na 
optima1nog vreinena sagorevaщ.a. . 

• Н. Е. Newell: . Uloga raketa u InternacюnalnoJ 
fiziCkoj Godini. 

• R.Tousey: Vidljivost Zemljill'log satelita: na 
s. F. Singer: Uticaj kosmi&og zra~eщa 

mete na velikim visinama. .
12 . . ... . t ve8tal!kog satell · • А. 'Вoni: SinhronlraJU-.;1 slS em 

. Ь · n3· е rakete • D. F. Lowden: Optimalno 1Z acl~a 
kruZпe putanje oko ZemlJe. 

* Ј. Н. Ј. Кооу: Ra~unanje leta dalek~metne 
pod pogonom kontrolisanog automatskim . 
• Ј. Eugster: Danasnje stanje Ьioloskog 

kosmi~kog zra~enja. . redivanja 
с. Е. 'Cremona: Fotografskl met?<l ~ letu. 

rodill'lami&og otpora proJektila и 
• в. Langenecker: Pregled metalofizickih 

za raketni pogon. izacija 
• D. С. Romick: Jedna predlozena organ 

nautickih nauka. J' iv 
• Н. Н. KOle: Predlog za jedan , ?stvar 3 

vasionskog leta za sledeclh ЗО tr"•·nш,~-·· 
• С. Е: Andersen: Velika opasnost -

zraci sa Sunca. 

Napomena: Teme ispred 
' l!lanovima Drus-tva 

Sem zvaniЬrih kongreskih sednica 1 naumo
. teЬni&ih referata i diskusija struenjaka, DIS 
је k.aO domacin organizovalo: 

а - Dve pretastave filmova iz oЬlasti ra-
ketne tehnike i astronautike, 

Ь - Pregled velike tvornice piva i voenih 
• sokova »CalЬsЬergc u Kopenhagenu, 
с - Izlet brodom do pomorske luke Malme 

u Svedskoj bez iskrcavanja, i 
d - Drugamke veeeri na po~etku i na za

vrAetku Kongresa; 

ZAKL!UCAK 

~ti utisci koje su jugoslovenski delegati 
doЬili na VI Kongresu IAF Ьili Ьi sledeei: 

- Da aeronautika nezadrZivo evoluira u 
astronautilku zahvaljujuci velikim uspesima u 
zadnjih: desetak godina na polju raketne tehni
ke i grana nauke koje su se kao prete~e ove 
tehnike za to vreme razvile; 

- Ба aeronautika nezadrZivo evoluira u 
druMava u sve vise drZava, а naro~ito Interna
ciona1ne astronauti~ke federacije, veoma ~ 
voljno pripomoglo una~pгedenju raketne tehnike 
i astгonautike naгoCito cinjenicom da Federa
cije i Drustva dejstvuju za mirnodopske а ne 
ratne ciljeve i da propagiraju objavljivanje svih 
tekovina celom covecanstvu. 

- Da је veeim ukljucivanjem komercijal
nih, narocito vazduhoplovnih firmi, instituta i 
univeгziteta гaketna tehnika i astronautika do-

Алберт Ајнштајн и 
Досада смо изнели основне поставке тео

рије релативитета којима је она исправила 
неке погрешне појмове у класичној механи
ци. Било је нужна, да их изнесемо. У даљим 
редовима, у краћим потезима изнећемо ре
зултате до којих је довела теорија релати
витета. Теорија релативитета показала се као 
веома корисна како у свету атома , тако и у 
свету звезда . Она нам је · открила наше са
знаља о почетној енергији звезда, објашња
ва omuтy гравитацију, узроке бежања ван

rалактичких маглина , скретање светлости у 

гравитационом пољу, померање МеркУ:Р,овог 
nерихела. У свету атома омогућила ]е да 
схватимо јединство материје , структуру 
сnектралних ЛИ!НИја у унутрашњости атома. 
У новој, атомској ери човечанства кад се 
Ради о трансмутацији атома и коришћењу 
атомске енергије, к.ад се ради о рушењу и 
С'I'Варању хемиских елеменаrrа , теорија рела
тивитета је јасно предвидела колику енер
гију треба унети или искористити за ову 
~раясмутацију, што зависи од масе атомскоr: 
Језгра. Исто тако, астрономе је интересовало, 
о~кле звездамр она страшна енергија коју 

bila, i da ее 1 аа dalje jol cloblj8ti, оЬе1dје 
jedne .neizЬelne realnoeti i to sve ~ u okviiV 
me4unarodne saradnje. 

- Da је za male nacije lzvanredDo pcwolj
no i va!no da budu ukluju&!ne u ovaj utro
nauti&i me&marodni rad, naro8to i radl 8-
njenice da i nuklearna energija ima avoju J)Џ
menu u bliskoj ,budul:nosti kako u aeronautid 
tako i jot u astronautlcl. 

Za nalu zemlju је od neoЬime vdno8ti 1 
koristi Мо је vee od ~etka 1953 godine, jol 
pre mnogo drugih zemalja, uklju~ u ovaj 
rad, samo је za !aljenje Ato astronauti&a dru
Atva u naAoj zemlji nisu dosada nailla na do
voljnu pomoe Ш Ьarem moralnu podriku ocl 
strane nalih ustanova, preduzea t eminentnih 
stru~njaka kao Ato је to slu~aj u inostranstvu. 

Za svaku је, medutim, pohvalu inic:ijati'V& 
nekih redakcija dnevno Atampe i ~asopisa da t 
sa svoje strane pomognu u oЬave!tavanju naJe 
javnosti о vaznim dogat!ajima u vezi sa astro
nautikom, Ato se na~ito ispoljilo povodom 
objavljivanja programa u okviru Intemaclo
nalne geofizi~ke godine. 

U svemu uzewi Ьilo је od neoЬiate koriati 
sto је, u~ACem barem dva jugoslovenska de
legata Ьа§ na ovom, dosada najvdnijem i naj
uspelijem Kongresu li~ni kontakt јоА viAe uм
Acen i protiren te је s jedne strane doЬiven in
teresantan materijal, а s druge strane obezЬe
t!en је nastavak doЬivanja materijala iz raketne 
tehnike i astronautike na bazi reciprociteta. 

1 

теориЈа релативитета 

употребљавају за своје зрачење. Ово питаље 
је дуrо мучило астрономе. То је питаље било 
решено тек са објашљељем теорије релати
витета, која је показала, да енергија звезда 
произилази из nретвараља извесне колЈNИНе 

звездине материје у зрачеље. Тако, Сунце 
са сваког квадратног сантиметра своје nовр
шине израчи енергију која одrовара 9 РН, 
што значи, да оно сваке секунде изгуби 4 ми
лиона тона своје масе. 

АјН!Штајн је nоставио у својој теорији ре
лативитета три тзв. ефекта: помераље Мер
куровог перихела, скретаље светлости у јед

ном јаком гравитационом пољу и помераље 
спектралних линија према црвеном делу 
спектра. 

По Њутну-Кеплеру планете описују око 
Сунца елипсе у чијој се жижи налази СуЈЩе. 
Ајнштајн је изнео , да планетске елиnсе нису 
непокретне, већ да се полако окрећу, дакле, 
постоји nомерање планетског nерихела no 
путаљи у директном смислу. Код нај брже 

планете у Сунчевом систему, Меркура ово 
помераље перихела треба да изнесе по тео
рији релативитета 42".9 у току једног ЈЈека. 



40 оваво је око 
у периоду ~ 1900 дЬ 19 ~Мдух која су 
8.000 посм"траља ~ете еркур 
потврдила овај АјнпrrаЈнов ефекат. 

посматрања су такође потврдила и скре. ~авитациотuье светлости у бпизини Јаког ·r 

ког nоља. Један светлосни зрак кој~а i:~~Э: 
в:роз rравитациоио поље Сунца')~ 74 Да би рији релативитета да скрене за · · 
се ово доказапо користе се помрачеља Суи
"" За време ПIYrrnМIOГ помрачења Сунца ени..,... ~ .. ·Ј·· Сунца за-
џ се један звездаии предео око • 
тим се неколико месеци касније изврши сни
маље истог звезданог предела. Упоређ~ље 
двеју <$8КВИХ фотографија показало Је, да 
су се звезде у моменту помрачења Сунца по
мерипе за 1"74 чиме је доказано скретаље 
светлости у јаком rравитационом пољу. 

Трећи Ајнurrајнов ефекат је схрета~ 
спектра.лних линија према црЈ~еном кра~у , 
спектра. Сваки атом емитује или апсорбу]е 
таласе одређене дужине. Дакле, у с.ваком 
атому се јављају електронске вибраЦИЈе,. та
ко да нам се атом претставља, зах~УЈ.уhи 
овИм правилним електронским вибрациЈа~а 
као мали часовник. Теорија релативитета ~е 
показала да што је једна звезда масивниЈа , 
утолико су спектралне линије њ~ог спектра 
јаче померене према црвеном краЈу спектра. 

Тако, док је на Сунцу ово nоме~е рела
тивно мало на звездама nатуљцима Је ог.ром

но. Један ч:асовник на неком белом патуљку 
ишао би несрављено сnорије него на Сунцу 
или Земљи што је nоследица густине масе и 

брзине кретања атома на њој. 
Теорија релативитета је унела ново са

знаље и у појму nростора: np~op је искрив
љен. Кривину простора тешко је замиСЈЈ!Ити. 
Ако затеrнемо једно nлатно (раван) и бацимо 
један кликер преко њега, он ће се кретати 
по правој линији. Најкраће растојаље изме
ђу два nоложаја кликера је nрава .линија. 
Ставимо сада на то затегнута платно ма
сивну куглу. Платно ће се уrнути. Казаћемо 
да постоји закривљеност. Ако сада бацимо 
кликер по платну, он ће у близини кугле да 
скрене са свог nравца. Најкраће растојаље 
између два узастопна nоложаја кликера ово
га пута неће бити права линија већ једна 
крива коју називамо геодетском линијом. И 
Сунце својом масом искривљује простор и 
планете се око љега крећу no геодетским 
линијама. 

Ајнштајн је замислио дакле кривину про
стор-време; васиона је ограничена. Та васи

она може да се шири, чему иде у прилог уда

љаваље вангалактичких маглина. Ајнштај

нова васиона је статичка што значи да она 
задржава своју запремину у току времена. 
Али о овом rrитању не бисмо овде говорили 
јер бисмо морали да сnоменемо различит~ 
теорије о васиони што би нас одвело од пред
мета. 

Завршавајући овај чланак о Теорији ре
тативитета намера нам је још да укратко 
изн~семо живот љеног творца Алберта Ајн
штаЈна и неколико љеrовтс мисли о свету 
како га он види. 

Историја нам је показала, да људи 
8 ки духом ретко имају узбудљив и за~~ 

живот. уиутрашњи живот некако их с 111 
чава, . да постану у епском смислу IOrre ~ 
сантне фигуре. У то~ смислу ни Ајнtuт~ 
није изузетак. Рођен Је 14 марта 1897 у у~ 
јужном немачком граду. Ничег интересаlf'I'!!о' 
у њеrовом детиљству сем рецимо њеrов np r 

Ка . 8~ 
сусрет са физиком. да Је има? nет roД}tlf 
отац, да би га успавао дао му Је да се J!rp~ 
са компасом. Кретаље маrнетне игле YЧifl! 
ло је велики утисак на малог Ајнtuтај~· 
Можда је себи постав~о питање, защто с~ 
креће иГла? ~ожд~ му _Је то nитаље ука3аЈiо 
на науку, коЈа му Је обзаснила то и јощ !.U!o. 
го друго. Његов отац, насупрот АјНlUтај~~у 
као човеку, пун оnт~изма, наклоњен весе

лом живо:у nр~селио Ј е nородицу у Ml1lfXeи, 
када је АЈН'Ш'I'азну било 5 година. Још од де
тиљства АјНштајн је био миран и врло бо. 
јажљив, n10вучен у себе и мало говори. у ње
му се рано појављује љубав ~рема музЈ!!Џ!. 
Јеврејског порекла, у школи Ј е био донекле 
изложен непријатностима, јер су nрвЈ~ та. 
ласи а·нтисемитизма већ тада заnљускивали 
Немачку. Осетљив, он је то осећао као не
nравду што је имало за последицу да је ње
rова бојажљива природа стекла извесну 
отnорност и самосталност. Зар је чудо анд~ 
ако као зрео човек говори: "Никад се св1111 
срцем нисам дао ни држави, ни радној rpy. 
ди, ни кругу пријатеља, ча·к ни ближој nоро
дици". 

Школу је започео збиља скромно. Био је 
уре дан ученик, али ни ј е показивао наро'!итк 
таленат. Режим у школи тешкю му је nадао 
и као зрео човек · приметио је, да су њеrовк 
учитељи имали карактер подофицира, док су 
nрофесори nотсећали на официре тадаље 
пруске војске. У гимназији, где га је интере
совала класика и кљижевност nроширује 
своја знања. У то време пада и љегов сусрет 

са математиком. Његов стриц, инжињер, на 

Ајнштајново nитаље шта ј е алгебра одгово
рио му је: "Алгебра је вештина рачунања 
лених људи. Оно што се не зна абележи се 
са х и третира се као да је познато" . То је 
довољн:о било, да се Ајнштајн баци на реша· 
ваље свих задатака из једне алгебре. При 
решаваљу задатака из геометрије, nоказивао 
је неки начин размишљаља који није био 1 
складу са љеговим годинама. 

Године 1894 породица Ајнштајн npec~ 
љава се у Милано. На Немачку се није cehaO 
са неком носталгиЈ·ом. Ведра Италија оста· 

рв< вила је на љега дубљи утисак од сумо 
Немачке. Путовао је по Италији, радио сам~ 
стално, ширио је своја знаља. Затим Је к~ 
нуо за Швајцарску са намером да се упи!ll~ 
на циришку Политехнику. Како су му нед 
стајала знаља из природних наука и ~од: 
них језика, пао је на пријемном испиту, 0аВI 
је морао да матурира у Аарау и годи]{)' д ~ 
касније уписао се на Политехнику. има~аt 
скромне амбиције. Хтео је да nостане насС'fУ. 
ник и зато је на цир:ишкој ПолитехниЦИ 
дирао наставни отсек. По завршеним 

јама. СТ811Љен му је у изглед nоло . 
сrента, али од тога није било НИUrr ЖАЈ. аси-
ЈЈЈТО није био Швајцарац, а друго из:· Је;:ио 
разлога. Неко време био је прива'niИ е:т их 
и живео под тешким условима l ељ 
Пiафхаузену. у то време 1903 уо ерну и 

· • , женио се 
једноi'!f Југословенском студенткињом: М h 
из Новог Сада од које се раставио н' ари · д . еколико 
rодина касниЈе. олазио Је и у Нови с 

д . ад код 
женине породице. оцнизе се оженио с · 
рођаком: Елзом Ајнштајн. ВОЈОМ 

После 5 година боравка у Шва · . 
1901, добио је грађанство Цириха ч~Х:рско.Ј~ 
био отворен пут за излазак из беде у му Ј 
мену 1902-1909 био Ј·е технички · вре-

. ексnерт 
ШваЈцарског латентног уреда где је имао 
моrућност да се бави разним областима тех
нике . . Године 1905 nочиље да објављује своје 
студиЈе, као "0 инертности масе" За 
Б " . , " кан рауновог кретаља и наЈважнију "Уз елек-
тродинам~у тела у кретаљу". у то време 
nоложио Је и до~торат са тезом: "Ново одре
ђиваље димензиза молекула" за коју му је 
радњу :увени Планк честитао. Године 1909 
nостао Је ванредни nрофесор у Цириху на 
катедри теориске физике, 1912 nостао је ван
редни професор у Прагу, 1914 био је nрофе
сор универзитета у Берлину, где је наследио 
чуве~ог професора Ван Хофа. у исто време 
био Је и директор физичког Института у 
ШарЈЮТенбурrу. Када је избио nрви светски 
рат 1914 одбиј.а да nотnише сраман манифест 
де~едесет трОЈИЦе немачких интелектуалаца 
ко~им су хтели да обману свет како Немачка 
ни~е ~ива за рат и да оправдају зверства 
КОЈе Је немачка солдатеска чинила. Исте те 
rоди~е Ајнштајн, Николај, nрофесор физио
ЛОГИЈе, филозоф Буик и астроном Форстер 
П<УГIIИ~УЈУ други "Апел Евроnљанима" nро
тив nрвобитног аnела . 

После nрвог светског рата оnет живи неко 
време У Немачкој, онда пред избијање новог 
рата ~длази у Швајцарску, затим Амер·ику. 
~да Је основана била јеврејска држава од
бИЈа да буде претседник младе ,реnублике. 
Ка.о научник, nоред сnецијалне и опште тео
РИЈе релативитета , објавио је многе књиге и 
чланке. • 

У nр~атном животу увек је био скроман. 
Музика Је део његовог живота, свирао је 
виолину. Једна Бетовенова соната и Бахова 
IUакона су дела, у чијој је репродукцији био , 
безмало, достигао стеnен потребан за јавне 
lfаступе. У литератури је обожавао Шексnи
ра и Гетеа. На љега су утицали Достој евски, 
Сервантес, Хомер , Стринбедгер , Готфрид Ке
~· Ибсен, Зола . У философији га привлачи 

кт, Лок и Хјум. Хегела , Шелинrа и Фих
теа једва помиље. 
У поЛитици тежи ка интернационалности 

свих тековина ума и ка вечном миру међу 
lfародима. Пацифизам му ј е био одувек те
:ЊЗ и. срца и ума и сма-гра, да је читава 
стариЈа човечанства nрелидиум за љегово 

ОСТвареље. 

и: . да поменемо још само неке љегове мисли, 
0Је ће нам га најбоље окарактерисати као 

човека: 

- Ево Шта 101СЈ1ИЈ1 сваког A8RL Мој 
сп~ни и унутарљи живот 3&Висе ОА рада 
МОЈЈЦ савременика и предака. Према томе, 
треба да се трудим да им узвраТЈDI сразмерно 
оно што сам примио или што ћу још при
мити. 

- Имам утис.ах да раз.пике у к.пасама IIК.: 
су оправдане и да на храју почивају на cкmr. 

- Банални циљеви за којима тежи људ
ски наnор, као што су прседовање добра, 
сnољни усnееи и луксуз већ од моје 11Ј1адо
сти били су ми одвратни. 

- .Мој политички идеал је демок:ратијL 
СваЧИЈа личност треба бити поштована, нихо 
не треба бити обожаван. Права је иронија 
што су ме савремеНици толико обоkавалЈс, 
иако то нисам: заслуживао. Можда је разпоr 
томе што су неки хтели да разумеју извесне 
од мојих и,деја које -сам: изнашао својим с:ла
бим снагёUfа. 

-:- Колико ми рат изгледа бедан. Верујем 
да Је рат могао одавна да ишчезне, да народи 
систематски нису били кварени пом:оћу шко
ле и новина или nомоћу интереса политич
ког И ~ОСЈIЈОВНОГ СВеТа . 

- Више него икада судбина људске ци
вилизације зависи од моралних снага. Ако 
љу~ брзо не нађу начин да спрече рат, ра
ЗВОЈ ВОЈНе технике је такав, да ће живот 
људи nостати немогућ. Тражи се да се опа
снот рата смаљи nомоћу оrраничења наору
жања и nрихватаља оrраничавајућик сред
става за вођеље рата . Али рат није друштве
на игра у којој се nротивници љубазно држе 
nравила. Када се ради о бити или небити, 
nравила и обавезе nостају без вредности. 
Само одбациваље рата без услова може да 
нас спречи од оnасности. 

- Наоружавати се значи потврђивати и 
сnремати, не мир него рат. Не треба се разо
ружавати на nарче, већ одједном или ни
како. 

- Разоружаље и безбедност може се обе
збедити једино везиваљем једних за друге. 

- Борба за мир која није активна остаје 
немоћна . 

- Права вредност једног човека цени се 
no томе у коликој је мери успео да се осло
боди свога Ја. 

- Ако размислимо о нашем nостојаљу и 
наш~м наnорима видећемо , да су све наше 
акцИЈе и жеље везане за постојаље других. 
Вредност Једног човека за друштво зваиси 
npe свега од мере у којој су љегови осећаји, 
~исли и рад nримељени на развој и nосто
Јаље других људи. 

- Новац развија само егоизам и увек 
гура на рђаве радље. 

- Етичко васпитање човека треба да се 
заснива на васпитаљу и социјалним односи
ма без икакве nотребе за религиозним прин
циnима. Човека треба жалити, ако би га тре
бало држати страхом од казне или наградом 
после смрти. 

Д-р Ђорђе Николиh 
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'N одела пројеЬтила 
ИспитиЬања У летућум бустер раЬета 
испаљених помо 

интересаRТНа rрана еХ'СПеримен

~~родннамихе која се задљих rод':: 
све више примењује, јесте испитив:;;~а у 
дела пројектила ~~:':но";;;rиnхостиже се 
слободи~~~ модела са авиона носача, 
:: =~nаљиваљем са земље помоћу бЈ·~=~ 
рахета. Друrи качi!В nоказао се као 

ставнији и погодниЈИ. б о Ј·е снабде-
Ракета за исnаљивање о ичн 

вена чврстим rоривом. 1-Ьена потисна сила 
креhе се од 80 до 2000 и више килограма, ~ 
трајањем од 0,5 до 2 секУ!fде. ~::д~а у~р
бијамо велики имnулс, КОЈИ пр б ња 
зање 20 до 40, па и 70 nута веће од У Р::ња 
Земљине теже, услед чеrа ~е посебна па . -
мора обратити конструкциЈИ модела проЈек 
типа као и уређаја и инструмената на њему. 
Величин' бустер ракете бира се тако да се 
постигне брзина лета нешто већа од мак~
малне жељене брзине за исп~ивање. а 
арх ове бустер ракете nричврhуЈе се модел, 
па се заједно nоставе на једноставну, обично 
nокрету рампу за исnаљивање. 

По завршеном саrоревању бустер рак~е 
модел који је у том тренутку постигао СВОЈУ 
највеhу брзину, одваја се и сам наставља 
слобода лет, nри чему се постепено усn~рава 
и на крају или пада на земљу и разбиЈа се, 
или се спасава активирањем nадобрана, што 
зависи од сврхе и предвиђеног начина исnи
тивања. 

Оваква исnитиваља модела служе за д?
бијање најразноврснијих nодатака. Тако Је 
мoryhe одредити величину укуnног отпора 
модела, затим отnор ":(след потпритиска на 

базису пројектила, КОЈИ износи знатан про-

д ухупноr отnора у суnерионмЧ1!011 цена; ;:,у и отпор појединих делова Моде"~ 
~у~то 'су крила. Затим се може доб~n~~ 

ела притисака дуж ":ела, наnадни Y11t 
под разним еволуциЈама, извесни nap~. 
модела ~абилитета брзина лета као и <iJtCJt. 
метри с нормална у' брзања. За време лета n• јална и ~ 

се nонашање модела на основу че11 сматра доћи до важних закључака . X.'la. се може t.~ · . 
'-ење модела или извесних ype.FJa Је даЈ\з( 

? актуелних проблема код далеко. Један од 
метних nројекТИЈiа и може се ycnewнo !!р6. 

на моделима у слободном лету. учавати . · " 
Код модела код КОЈИХ Је угра.1ен ракеnо 

мотор, овај се пушта у рад ,~-3 sec noc.11 
испаљивања бустер ракете. " том ~лучаЈу 
врше се испитивања ЈОШ и УТ'ИЦаЈа у рза~ 

на систем напајања мотора горивом, nрити. 
сака у комори за сагоревање и резервоарм. 

ма потрошње горива итд . 

'Овим начином исnитивања може се зна. 
тно уштедети у вр~мену и новцу nри испи. 

тивању нових проЈектила или суnерионич. 

них авиона. Исnитивања у слободном МТЈ 
чак имају извесних предности над испи;и· 
вањима у аеротунелима. Мере~ У слооо
дном лету директна су и добиЈаЈу се контн. 
нуално преко _широког опсега Махових бЈ» 
јева у једном Једином лету, што НИЈ е случг. 
код исnитивања у аеротунелу . Сем тоrа 
испитивања у области трансоничних брзиm 
најсигурнија су опет у слободном лету . Ко~ 
мерења притиска на базису прОЈ ектила ~ 
слободном лету добијамо тачне резултате 
док код мерења у аеротунелу имамо Јак уп:· 

цај носача модела а често и утицаЈ ударю~ 
таласа рефлектованих од зидова аеротуне.т• 

---------------------------

~· 
Исnитивање ексnери..~tеиталиих 
.Аtодела nројектила и авиоиа па 
noлuzouy Уајт Сеидс (САД). 

За nozou .Аtадела уnотребљеи је 
стартии ракетии .Аtатор са "ВР• 
сти.Аt zopuвo.At са a.Atepu"кoz nро

тивавиоискоz вођеиоz nројек-

Модељи пројектила су метал:' 
ИЛИ -М€ШОВИТе КОН'СТУКЦИЈ е (др' 
метал пластичне масе - ме-та.1 

са те~ином од неколико Юtлогр< 
ма па до 200 и више килоrр.з)!! 

Средња тежина обично из носи о~ 
50 kgг. ВеличИ!На модела зависи . 

намене и тежине инструмената ·~· 
је треба да понесе. Hajчewhe с~~~ 
инструменти констру исани на 

. . тила ,.НИКЕ" 

лаке Ј1!1> мерења притиска или раз ·, 
тисака затим акселерометра , те,. 

' ~ !ЧКII !Ј мометри механичко-оn • • 
' · рака.~з ' сачи са фотографским 1 

вишеканални радио n р иј eынJtWI 
· батернЈэ.l-отпремници са своЈ ИМ , 

их ннс11 и антенама. Неки од ов · тет;;· 
мената су врло скупи и пре 

љају права уметничка дела . 1)(. 

Испитиваље се може поде .. · 
а време ... у три фазе: пре лета, з 

та и после лета. 

уњеrье Пр€ лета врши се n с 
зервоара , ако их има, nреглед 

...,CWOIIA. 11 1955 ..... _________________________ _ 

#Jioa& и веза и проба 1П&ља•а Ра&етикх 11(). 

ropa 11/1. не бк дошло до неусnеха nри стар
товању збоr љихове нексnр&аиостll, WТо с:е 
често дешавало. Нарочито је 8аЈКИа nровера 
ел~ ." електронских ниструмената 
и уређаЈ&, КОЈа се обично сnроводи све. до 
самоr испањиаања модела. Истовремено ар
ши се прове~ње . исправности юtструме
меиата и ypet}aJa КОЈИ са земље врше пра
ћење и посматрање модела. 

Мереља која вршкмо nри е~n:nеркменту 
можемо поде71ити на упутрашња мереља ко
ја се обављаЈу помоhу инструмената монти
раних на самом моделу и на сnољна мереља 
хоја се врше noмohy уређаја на земљи. Уну~ 
трашња и спољ!'В: мерења увек се комбtоfују 
тако да се добиЈаЈу nотпуни и nроверени по
даци, пошто се неке величине мере и на је
дан и на други начин. 

Код унутрашњи.х мерења nодаци се реги
струју писачима Аа самом моделу, па се nо
сле ови спасавају nадобраном , или се радио 
путем (телемерења) преносе до земаљских 
станица, rде се региструју. У оба случаја мо
rуће је вршити заnисивање 5-6 података 
истовремено, а код телемерења и више. 

Сnољња мерења вршимо nомо~у оnти
чхих и електронских инструмената , noмohy 
којих одреt}ујемо nутању модела nројектила 

l!tcnepU.Ateнтaлнu .Аtодел пројекп<ла NACA-e ( На
"~ии саветодавни ко..~tuтет за аеро ~tаутику, 
САД) који служи за аеродиШЈ..Аtu"ка исnитивања 

ПЈ)11је..ttна 1С C)npt!ANa OICNМ& ~~ .,..~ 
IIJ)e~ja 34 ICOkТJ)OAJI "Ј)О~ V AefV 

у простору у зависности од времена, хао • 
његову брзину. Поред тоrа, ОПТИЧIDОI ин
струментима вршимо посматраље nонаwан.а 
модела и функциокисања nојединих његовмх 
делова. У ову сврху уnотребљавају се спе
цијални инструменти типа астрономсхи:х те
лескоnа . 

За мереље и заnисивање nоложаја модела 
у nростору у току времена служе следеluс 
инструменти : 

а) Фиксне кинокамере великих брзина (и 
до 3000 снимака у sec.) са уnисивањем времен
ске базе на снимцима . Три овакве кинока
мере nоставе се на разна места, па се из њи
хових снимака реконструише nутања. До
мет снимања износи до 40 километара . 

б) Пратеhи фо'ГО и кинотеодолити . Оби· 
чно се nоставе три до четири фототеодо.дЈfТ
ске станице кој е бележе азимут и е.-1евацио
ни угао, рецимо, сваких 1/4 sec. , па се затим 
nросторне координате модела срачунавају из 
њихових nодатака . Диференцирањем криве 
nоложа)а модела у зависности о,ц времена 
налази се љегова брзина , а поыоћу метеоро
лошких nодатака добЈ!ј еюtх радносондом , 
израчуна се 11 крива nocти.rnyrQr Маховоr 
броја у функцији од времена . 

в) Телескоnи за nосматрање модела у 'ГО
ку лета . 

Оnтички инструменти су успешно nрм
мењивани за добијање nутање nрОЈекти.1а до 
брзина од 600 mtsec. За веhе брзине и веhе 
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. nawapи сисrема ПО ЦИ се среде И на ОСНОВУ ЊИХ ИЗВРIUе ""--
....,lle'l'8 уп"""'еб.љаваЈУ се ,.......- да а К ··t'U-..,." v•r тражеНИХ веЛИЧИН . ОД YBe]![l\aa 
"Доплер". рочИ'I'() рачуникоЈ·а има на расnоложењу nотре5 е 

,..8,...ост доб..-iених nодатака, на rpyne . l!e 
.А' ,.. • ··• зависи уrлаsном онице, инструменте итд., као што ]е CJty. 

. хо.ц унут:шњих ;ь,~;:~ната. Битно је да ~код извесних института и фабрика, цео 
од уnотр љених ђа 'а за телеме- ад од nочетка израде моде~а, па до nредаје 
се обезбеди сиrуран Рад уре Ј квара радио- ~товоr комплетноr извештаЈ а о ислитиваЈt.у 
рење, јер се дешавало да услед п опадну и ла траје просечно до 6 месеци . 
уређаја, најчешће на моделу,т р енти без моде И . Д 
цео ексnерименат и модел и ине рум И'Н.Ж. .л.иза и.м.итријевlјh 
икаквоr постиrнутоr резултата. 

Pos~atrane komete tokom 1954 godine 
U toku 1954 godine otkriveno је je~a~aest 

kometa. Od ovih sest su nove, а pet per1od1cne, 
ciji se povratak ocekivao. . 

Lovci kometa sa opservatorije Skalnate 
P)eso-o, koji sistematski tragaju za kom7t_ama, 
imali su uspeha i ove godine. Oni_ ~u otk~111 d':'e 
nove komete. Druga dvэ. otkr1ca pr1pada]U 
astronomima sa opservatorije Mt. Palomar. z_a
tim jedno Yerkes opse~ator~ji, а posled~Je, 
sesto, novo otkril:e mekSlkansk1m astronom~ma 
sa opservatorije Tonanzintla. 

U ovom clanku iznel:emo za svih jedanaest 
kometa, tj . i za periodicne i nove pronadene, 
prve informativne pojedinosti. 

Kome/Ja HONDA-MRKOS-PAJDUSAKOVA 
(1948 n) = 1954 а 

Honda-Mrkos-PajduSako.va је periodiёna ko
meta, cija је sideri~ka revolucija 4.996 go~ina. 
Pronadena 1948, povratak ove komete ocek1van 
је decembra 1953 godine. 

Т. Mitani sa opservatorije Kwasa,n (Kyoto, 
Japan) otkrio је 28 januara 1954 godine kometu 
koja је doЪila privremenu oznaku НЈ-54 а. 

Prema efemeridama, koje је za kometu 
Honda-Mrkos-PajduSзkova, izracunao G. Mer
ton (Oksford), polozaji od 28, 29 i 31 januar~ 
1954 godine sto ih т. Mitani pripisuje nOVOJ 
kometi 1954 а, ustvari pripadaju periodicnoj 
kometi Honda-Mrkos-Pajdusakova. 

G. Van Biesbroeck i Jehoulet-ova 4 febru
ara 1954 godine sa McDonald opservatorije 
(Тeksas, SAD) primetili su takode ovu kometu, 
а 26 februara 1954 godine i Ј. А. Bruwer (Jo
hanesburg, Ј. Afrika). 

Kometa је difuzni objekt, prividne veliCine 
9, sa centralno m kondenzacijom i bez repa, 
Krajem aprila prividni sjaj komete iznosio 
је 16. 

Kometa BORRELLY = 1954 Ь 

Kometa Borre1ly је poznata periodiena ko
meta (Р = 6.875 godina). Ona је nadena jos 
1905 godine, а posmatrana је u narednim po
vracima 1911, 1918, 1925 i 1932 godine. 

Elizab'eth Roemer sa opservatorije Lick po
ova је na5la kometu 8 februara 1954 godine· 
~ometa је doblla privremenu oznaku 1954 ь . ' 

Prema efemeridama S. М. Lausten-a (Kopen· 
hagen) na osnovi ele~ena~a ~- Н . ~alway-a, 
korekcija za 8 februar 1znoslla Је + 2. Ј_ 47', 

Kometa је u vreme otkrica Ьila difuzna, sa 
centralnom kondenzacijom i sa slaЬim repom, 
manjim od 1 stepena, prividne veliCine 18. 

. Кгоz perihel kometa је prosla 10.6 juna 
1953 godine, tj. 4 dana ranije od predvidenog 
datuma. 

Kome11a HARRINGTON = 1954 с 

Ovo је prva ,nova kometa u 1954 godini. 
Otkrio је R. G. Harrington pomocu Schmidt
ove kamere od 48 palaca opservatorije Mt. Pa
lomar 24 juna 1954 godine, u sazveZdu Severne 
krune'. Dnevno kretanje komete iznosilo је tada: 

дa:=-lm438 , дВ=-0°0'. 

.Prema L. Е. Cunningham-u kometa је po
smatrana i 25 26 i 28 juna 1954 godine sa 
opserv.atorija Mt. Wilson i Palomar. Krece se 

ро paroЬlionoj putanji. 
Kometa је difuzna, bez centralne kondenza· 

cije i jezgra, sa repom manjim od 1 stepena 
prividne velicine 19. Na osnovi Cunnшgham· 
ovih elemenata prolaz komete kroz peпhel d~ 
godio se 18.9 januara. 

Kometa KRESAK-PELTIER = 1954 d 
26 juna 1954 godine, L. Кresak (Ska l n~~ 

Pleso, Cehoslovacka), otkrio је drugu novu - ~ 
metu (1954 d) na J·uznim ograncima sazvezo• 

' t brz• Bootes U vreme pronalaska kome а se 
kretal~ prema jugozapadu, а bila ј е . difuzn> 
bez centralne kondenzacije, odnosno Jezg~a, · 
repa; njena prividna velicina iznos!la Је 1~ L 

Tri dana docnije, 29 juna, nezavlsno pelti6 
Kresak-a, istu kometu otJkrio Је L_._ G. mater· 
(Delphos, Ohio) veoma poznat ameпckl а 
astronom. v о кresil 

oиuglasta i ~ifuzna_, preenika oko 16 luЬUh 
minuta, sa nesto po]acanom centralnom kon
denzacijom. Prema oceni R. Waterfield-a pri
vidna velicina kometa је 9. 

K~aj~m jula kometa_ se brzo kretala prema 
jugu 1 bila ~osmatrana 1z Severne Rodesije (Н. 
т. Bu~es) 1 Novog _Zel~nda (АЉ. Jones). 

29 JUla kometa Је b1la sjaja 7.5, sa stelar
nim jezgrom 11.5 prividne velicine (Jones). 

Koristel:~ posmat~anja sa Lick opservatorije, 
L. Е . Cunnшgha,m 1 G. Merton izracunali su 
paraЬo1icnu putanju komete. Prema njihovim 
racunima prolaz komete kroz perihel nastupio 
је 29.7 avgusta 195~ godine; kometa је prosla 
na 0.746 astronomsk1h jedinica od Sunca. 

U septem?ru k~m~ta је ponova dospela na 
severnu hem1~fe~u 1 Ь1!а u povoljnom polozaju 
:r.a posmatranJ_e lZ nas1h krajeva. 

Ј. А. Bruwer (Johanesburg) posmatrao је 
kometu 19, 23 i 31 jula 1954 godine. 

Poslednji put videna је 24 oktobra 1954 go
dine sa opservatorije Skalnate Pleso; prividna 
ve1icina Ьila јој је tada 12. 

Kometa FAYE = 1954 е 

Kometa Fa'ye otkrivena је prvi put 1843 go
dine, а zatim је posmatrana 1851, 1858, 1866, 
1873, 1881, 1888, 1896, 1910, 1925, 1932, 1940 i 
1947 godine. Trajamje njene revolucije је 7.40 
godina. 

U 1954 godini kometи jn nasao G. Van Bies
broeck sa Yerkes opservatorije, 25 јиlа . Ko
meta је zvezdanog izgleda, prividne velicine 17. 

Na osnovi otstиpanja od poloiaja prema efe
meridi koju је izracиnao 1. Hasegawa (КоЬе, 
Japan), prolaz komete kroz perihel dogodio se 
nesto kasnije nego sto ј е predvideno, tj . 4.6 
marta 1955 godine. 

Kometa VOZAROVA = 1954 f 

Ovo је treca nova kometa и 1954 godini . 
Prona.Sla је М. Vozarova (Skalnate Pleso, Ce
hoslovaaka) , 28 јиlа 1954 godine и sazveZdи 
Zirafa. Na dan otkrica dnevno kretanje komete 
iznosilo је : ~а:= + 1 '."О, Ао=+ 25'. 

lnace, kometa ј е difиzna, sa centralnom 
kondenzacijom i repom manjim od jednvg ste
pena, privid,ne velicine 9. 

Prvu, parabolicnи , pиtanju i efermide izra
cиnao је L. Kresak. Kometи sи posm~trali : Т . 
Mitani (Kyoto)- cd 2 do 11 avgusta; Steaven
son (Cambrigde) - 26 avgusta; L . Kresa!k i М. 
Vozarova - od 20 avgиsta do 8 septembra. 

Pored L . Kresak-a elemente i efermide iz
racunao је i 1. H asegava (Japan) . 

R. L. Waterfi eld , na svojoj pr ivatnoj opser
vatoriji u Londonи , иsрео ј е da fotografise ko
metи. Na snimlku od 40 minиta kod komete se 
zapazao rep 10' dиzine иpravlJen ka Sиnси . 
Dan kasnije, na ploci izlozenoj jedan sat, Wa
~erfield konstatиje da ј е rep 20 ' dиzine. Kra
Jern avgusta sjaj komete brzo је opadao. 

Kometa Vozarova Ьila је 26 avgu,Ra na t • 
od Sevemog Pola. Prema W. Н. Steavenaon-u 
kometa је pokazivala promene ајаја ia t • u , 
toku jednog ~- R. L. Waterfield је tak~ 
uocio brze promene sjaja komete. . . 

Prema racunima L. Kresaka prolaz kamete 
kroz perihel dogodio se 1954 godine juna 1.9334, 
periheliska daljina komete iznosi 0.67707 utro
nomskih jedinica. 

Kometa SCHWASSMANN-WACHMANN 
11 = 1954 g 

Na osnovi efemeride, koju је dao Hasegava, 
Е. Roemer i Н. М. Jeffers otkrПi su kometu 
sa Lick opservatorije, 28 jula 1954 godine. K-o
meta је Ьila dfurzna, sa jezgrom, priVidne ve-
licine 17. Period revo1ucije komete Schwa.ss
mann-Wachimann-11 iznosi 6.5 godina. Ot}ai.;. 
vena prvi put 17 januara 1929 godine, ona је 
redovno posmatrana u narednim povracima, tj. 
1935, 1942 i 1948 godine. 

Kc-meta BAADE = 1954 h 

Cetvrtu novu kometu u 1954 ~odini otkrio . 
је Baade 31 jula, sa opservatorije Mt. Palomar. 
Kometa је nadena u sazvezdu Mali Medved, L 
kretala se prema jugoistoku i Ьila 15 prividne . 
velicine. 

Difuzna izgleda, kometa је pokazivala cen
tralnu kondenzaciju i rep manji od jednog ste
pena. 

Prve provizorne elemente izracunao је G. 
Van Biesbroeck. Prema L. Е. Cunningham
ovim predvidanjima (Berkeley, Kalifornija), 
prolaz komete kroz perihel (q = 3.90 astr. je
dinica) pada 16 avgusta 1955 godine; а tada се 
јој sjaj iznositi 13.0. Ро Mertonu medutim, 
prolaz kroz perihel treba ocekivati tri dana 
ranije. 

Kometa V AN BIESBROECK = 1954 i 

Tragajuci za planetoidima reflektorom od 
24 palaca. G. Van Biesbroeck, sa opservatorije 
Yfrkes, otkrio }е kometu 1 septembra 1954 go-
dine. Kometa se nalazila u sazveZdu Vodolija, 
Ьila је 15 prividne velicine , difиzna sa central
nom kondenzacijom; rep nij e zapazen. 

Krиzne i paraboliene elemente njene, kao i 
efemeride izracиnao ј е Е . Rabe (Cincinnati) i 
tako utvrdio da је kometa nadena posle prolaza 
kroz perihel (1.6 janиara 1954 godine; q = 1.98 
astr. iedinica). 

Na osnovi tri poloiaja komete, izm er ena sa 
Lick opservatorij e u vremenu od З do 30 sep
tembra 1954 godine, L . Е . Cunningham је d o
kazao da је kometa periodicn a i da pripada fa
miliji Satиrna . Prolaz komete ikroz perihel usle
dio је 11 febrиara 1955 godine (q = 2.353 ast r. 
jedinica) . Za trajanje revolucije doЬivena је 
vred,nost 14.1 godina. Kom eta ј е ustvari nova , 
peta kometa u 1954 godini. 

Koristeci svoje priЬlizne polozaJ_e L. eridl 
је izracunao parabolicnu putanJu 1 eff) 3 

R. L. Waterfield u Ascot-u (Eng1es а~ k~ 
4 jula, fotografisao је i posmatrao no\ · 
metu. Prema ,njegovom-izvestaju kometa Ј 

~~----~~~----~~~--~ 
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Kometa WIRTANEN = 1954 ј 

Ovo је prvi povratak periodiёne. ~omete 
Wirtanen, od njena otkriea u 1948 god~ш (Р -
7.25 godina). Na.Sli su је Н. М. Jeffers 1 Е. R.oe
mer 26 septembra 1954 godine u sazvezdu 
Raka. . 

Kometa је Ьila difuzna, sa sre~1-~nom kon
denzacijorn, bez rep~, privid':e vel!_cшe 18. 

Zanimljivo је napomeлutr da Је sam М. 
Wirtanen nasao trag kornete na jednoj od plo
ca, snimanih 8 septem1bra 1954 ~odine-; ?rema 
tome оп је prvi ponovo posmatrao SVOJU ko-
rnetu u njenom povratku. . . 

Elipticke elemente i efemeride, koje Ј~ 1~ra
cunao Merton iz posmatranja u 1948 godш1 ?е 
zadovoljavaju u .potpunosti nova posmatran~~
Po naknadnim racunima, perioda revoluc1Je 
duia је za 6.5 meseci, tj. iznosi 7.79 godina, sa 
prolazom kroz perihel 13.5 avgusta 1954 go
dine. 

(Наставак - 3) 

1928 Ing. Мах Val:er истакао се својим радоr.:. Ро
ђен је 1895 године у Бозену; веh у ранОЈ мла 
дости равио се ваздухоnловно-техничким и 
астрономским студијама. 

Његова активност у области ракета nочела 
је 1918 године. Тада је као аустриски вазду
хоnловни официр водио честа исnитиваља 
аЋиона у лету, nри чему је најбоље могао да 

утврди недостатке клиnних, мотора који су 

тада били у уnотреби. Почев од новембра 
1910 године објавио је у вези са тим огроман 
број техничких nбликација. 
После nрвог светског рата застуmао је nреко 
nредаваља и штгмnе идеју ракетног лета. 

Сл. 13. Мах Valieт 

Kometa HARO-CHAVIRA = 1954 k 

Dva rneksikanska astronoma, С1Ја itnena 
nosi, otkrili su ovu ~o~etu 18_ ~~ce~bra 1954 
godine sa opservator1Jeh . ona~z~n . а orneta је 
sesta nova, а u isti ma 1 pos е DJa novoprona
dena u 1954 godini. 

u vreme otkrica korneta је Ьila difuzna, bez 
centralne kondenzacije i repa. Prividna velicina 
ocenjena је na 16. 

Kasnija posmatranja, izvrsena sa opservц. 
torija Lick i Yerkes (Е. R;oemer_ i ~- Van Bies
broedk), potvrdila su ~~ ~е ~. p1tanJu nova ko
meta jer su pronalazac1 Jav1l1 samo da su nasli 
jeda~ ·objekt sa izrazitim kretanjem. 

L. Е. Cunningharn је izracunao elemente i 
predvideo prola_z kornete kroz perihe~ z~ ~ fe
bruar 1955 godшe (q = 3.861 astr. Јеd1щса). 

Ruzica S. Mitrinovic 

Појава Обертовог дела нарочито је дала nо
вода љеговој сnисатељскОЈ иницИЈативи. Сто
га је своје nланове оставио настрану и nочео 
да води nреко штаМ'!lе прави рат за оства

реље Обертових замисли. Пошто се. nоказало 
да још није сазрело време за то, УЈесен 1926 
године вратио се својим идејама. Мислио је 
да оствари васионски лет систематским ра. 

звојем уобичајене летилице у ракетну лети
лицу. 

Valier-y су недостајали новац и nомоhна 
техничка средства за сnровођеље његових 

планова у дело - исто као и другим истра

живачима ракета. Да би обезбедио средства 
за практична испитиваља одржао је до 1927 
године преко 200 предяваља у свим немачки~ 
областима . 

У даљем излагаљу биће речи о оnитима које 
је извршио у заједници са Опелом након про· 
nагандног "ратног похода" . После одвајања од 

Оnел·а, Valier ј е конструисао соnствена кола 
на шинама као и санке са барутним ракет· 

ним поганом. После ових радова вратио се 
ракетном мотору са течним горивом, nри ч~ 

му су му као "пробни сто" оnет служила 
друмска возила. При седмом nокушају 17 ыа · 

ја 1930 године задесила га је смрт усле) 
ексnлозије мотора. 

1928 11 аоприл . Возач тркачких кола Volkart успе: 
шно је извршио на писти у Руселхајму прв) 
вожљу на свету ракетним аутомобилом KOJII 
су конструисали Valier Оnел и Сандер. Кола 
су nостигла брзину пр~ко 100 km/ h са 12 в~ 
ликих ракета чије је време сагоревања изно 
сило око 40 секунди. , ма· 
Исти конструктори извели су званично 23А• •с 
ја веhа ракетна кола на тркачку стазу в) 
код Берлина . 

rao је Аутобомил сна6девен са 24 ракете nости оЈ 
под воћством Опела максималну брзн.ну 

311 230 km/ h . Том приликом морали су да yr~тll· 
на бокове аутомобила мала крила са нег ;~ео 
вним нападним уrлом, да се лаки предњн 

кола не би подизао од стазе. 
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Сл. 14. Оnелова ракетна кола на Трка'<кој nucтu 
Авус 

1828 Аус~ријанац, Fгanz Abdon von Ulinski, обја
вио Је планове о електронском васионском бро
ду. Из убеђења да за васионски брод nотребна 
количина горива дотада nознатог састава у 
односу на користан терет увек значи знатан 
утрошак, п?шао Је сличним луте011 као von 
Hoeft У СВОЈИМ радовима. Хтео је да буде не
зависан од употребе било којег горива тиме 
што би користило енергију Сунчевог зрачеља. 
Ову замисао Је засновао на једној тадашљој 
вести из дневне штамnе, nрема којој је Еди
сону приписан nроналазк сунчаног мотора. 
ОваЈ мотор Је требало да претвара nутем тер
моелеменат~ Сунчево зрачење у електричну 
струЈу. Val1eг Је изложио за:11исао у лин ског 
на следећи начин (почев од 1913 године) : 

"Кружна nовршина око тела васионског 
брода, састављена од сегмената са термо
елементима , има задатак да сакуnља Сун
чево зрачење и да га Едисоновим ефек
том претвори у електричну енергију. Ова
ко добиЈена електромоторна сила употре
била би се за покретаље брода и то на два 
начина -- према томе да ли се ради 0 nу
товаљу кроз безваздушни васионски про
стор или кроз ваздушни омотач једне nла
нете. У прво~1 случају начин nогона nот
пуно је сличан ракети кој а сагорева у сло
бодном простору, с тим што се не би изба
цивали ексnлозивни га сови хемиског спо
ја , него електрони који би се убрзавали 
огромном брзином (3000 до 30000 мјсек) са 
погодних катода nомоћу електричне енер
ГИЈе. Улннски Је замислио своје аnарате 
за зрачеље електрона као ејекторе изве
дене у облику катодне цеви отворене на 

С4, 15. Електронски ва сионски брод У линскоzа 

једном крају. Израчунао је да је за погон 
потребан наnон од 250.000 волти. Одrова
рајуhи распоред и изглед цеви види се на 
сnојном прстену сегментних површина 
(сп . 15)." 

У другом случају, за погон кроз ва3душни 
омотач, претворена електрична енергија слу
жила би за покретање турбокомпресора "мла
знореактивног уређаја". Овај уређај цевастог 
облика радио би на следеhем принциnу. Тур
бокомnресорско постројеље Р (сл . 16) сабија 
једном усисани ваздух који се одводи кроз 
цев високог nритиска W у млазник D. Услед 
ексnанзије ваздуха кроз млазни.к D у резер
воар К систем би несумљиво био изложен 
једном импулсу. Након тога гасови се поново 
одводе у комлресор кроз вод ниског прити
ска L. Према томе, ради се о кружном про
цесу који се може означити скоро као Пер
nетуум мобиле. При строгом расматраљу nро
блема мора се применити на цео процес став 
"о одржаваљу тежишта у слободним систе
мима". А овај став поништава изложени nро
јекат, пошто струја 
гасова која експанду
је у резервоару К 
такође nроизводи им
пулс и на дољем зи

ду. Применом имnул
сног става долази се, 
даље, до закључка 

да he овај "контра
импулс" бити једнак 
имnулсу у млазнику 

D због чега не би би-
ло никаквог дејства 
на сам уређај. Услед 

тога, а такође и због 

тога што "сунчани 
мотор" још није про
нађен, реализоваље 
оваквог ејектора је 
немогуће. 

1928 Прво приказиваље 
филма "Жена на ме
сецу" у Берлину. 

1928 Познати једриличар 
Стамер nредузео је 
јуна 1928 године nрве 
ракетне летове на је

дрилици након више 
успешних оnита са 

полетаљем модела је

1( 

Сл. 16. Млазно-реак
тив!щ уређај Улин-

скоzа 

дрилица уз nомоћ барутних ракета . На једри
лици типа патке могла су да се изведу 
три лета, при чему је највећи nреваљени nут 
износио око 1500 m. При томе је , nриродно , 
више од две трећине пута пређено у клизном 
лету. Старт Је извршен, као код осталих је
дрилица , гуменим ужетом. 

1928 С. Fгan.k Whittle, Кембриџ, nочиње теориска 
истраживаља реактивног nогона. Он је још 
тада nредложио директну примену а грегата 
"ваздушни комnресор - комоQа сагоревања 
- гасна турбина " за nроизвођење реактивне 
силе. Већ 1936 године успео је да оснује 
друштво "Power .Jets Ltd. " 
Од 12 аnрила до 23 августа 1937 године извр
rпени су nрви успешни опити првог енглеског 
турбо-агрегата који је израдила комnаниј а 
Thomson-Houston. 
Тиме је Whittle nовео снажан nобедо носни 
поход ове нове енглеске гране индустр 11је. 

1928/ 29 Heycneл':f опити са елисо-ракетним авио
оном КОЈи Ј е израдила фирма Raab- K atzen
steщ. 

1929 10 април. Усnешан старт ракете ся 
горивом коју је конструисао ннж 
Сандер је такође био конструктор ~; 
чилац барутних ракета за Опелова 
кола. 

течн11i\·1 

Сандер . 
испору 

ракетна 
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CТJirS"'P је направио све делове, као r.~ЈЬе • 
JtOIIOpe. (JpJQJ'IUЬite и млаэНИЈtе, осим ~ 
sa саrореваи.е првог nробног ст_опа које ~ 
nреправљене из моторског блока Једног cтaPQr 
дво-цнл:индРИЧНОГ бенз"нско~ мотора .Ј«ер_ 
цедес". мотор је уграђен зазедно са бо~ 
под прктиском и рез~раоаром за rори80 1111 
кола са ЈUЈИЗНИИ леж&ЈИМа да би се могао llt
рити потисак. Ова кола су преко ди.ВВКо~~t
тра везана са доњим столом. У току Мlloro. 
бројних испитиваља вршена су усаврщавав.а 
стопа, углавном моторског ,цела, коза су ct 
nретежно односила на бризrаљке и мпазRЈtч 
у nочетку, млаэници су се nри уnотреби 1'1). 

пили већином већ после некол'1.ко минута. Овt 
тешкоће · су откл~љене изменом убризгавања 
као и интензивнИЈИМ вртложељем горива и бо.. 
љим доводом хладива. Хлађеље се код најве
ћсг броја испитиваља вршило самим гориво~~, 
Примељиване су следеће мешавине: ацетилt~~ 
_ комnримовани ваздух; бензин - комnри. 
мовани ваздух; бензин - кисеоник; umири. 
тус _ кисеоник; ацетилен - кисеоник и во.цо

ник - кисеоник. 

сл. 11. Fronk С. Wh.ittle 

1929 Сеnтембар. nроф. Ринин основао је радну 
rpyny за ракетна истраживаља на лељинrрад
ском Универзитету. Рmrин је такође nисац ве
ликоr дела у више томова из целокуnне обла
сти ракетноr noroнa, које је у исто време изи
wло из штамnе. 

111211 Прва предаваља 1ng. Ј. Stemmer-a о ракетној 
техници У Цириху. у овим nрвим изл.аrаљима 
бззираним на nрикуnљеним материЈалима о 
реактивном noroAy почев од 1925 године, осла
љао се уrлавном на радове Oberth-a, God
da:rd-a Hohmann-a и Valler-a . а после 1934 
rодине' и на радове Sanger-a. по:ле ракетних 
кола опела и valier-a направио Је прво мали 
модел возила као и више модела летилица са 
барутним ракетама. dхрабрен овим опитима 
развио је веће барутне ракете за nогон "ра
кетних кола". Ова су, нажалост, била дрвене 
конструкције и имала су на задљем делу 
в уrраl)ених ракета пречника 4 cm и дужине 
40 cm. Ови опити су морали да .бУдУ обустав
љени 1932 године због разних неnрилика при 
nресоваљу барута за ракете и пробним вож
љама . Након тога радио је на nреnравци flа
ведених конструкција и на довршаваљу . соn
ствених nројеката. Први практични nроЈекти 
мотора заснивали су се на nримени карбид'НОГ 
raca и комnримованог ваздуха. Један донекле 
успео nројекат са nулзирајућим nогоном 
остварен је 1934 године. Исте године завршен 
је nрви nробни сто за реактивне моторе са 
течним горивом. Ови и каснији радови изве
дени су најскромнијим средствима. Сам кон-

Сл. ЈВ . Модел ракете са те-чни.м zориво.м и радио 
во!}ење.м (Katzensee) 

Гориво је убризгавано у течном стању са изу. 

зетком ацетилена и водоника . На овај начин 
је nостуnљено код nојединих опита и са ки
сеоником. Притисци сагореваља износили су 
до 150 атм. Паралел-но са овим радовима на 

пробном столу вршени су nрви оnити са мо.це-

Сл. 19. One.~toв ракетни авион 

лима у лету, при чему је мотор, на основу с:~ 
купљеног искуства, изведен у редукованl 
димензијама. Последљи летови били су anpi~· 
ла 1941 године на Katzensee- y код Цириха (с. 
18). 1944/ 45 године вршени су nоново ycneUJHII 
оnити на nробном столу који је и з ра l) ен )1 

помоћ фирме Scintilla А. G . у Solothurn-) 
Ови оnити служили су пре свега за разјашње
ље погодних запремина комора за саrорева~ 
и односа nри ствараљу смеше. Задље год11

01 nосвећене су углавном nречишhаваљу оnнтн 
материјала. 

юнэлнf 
На оснивачком конгресу Ин-гернац1 

8 
астронаутичке федерације одржаном од зs~~
сеnтембра 1951 године у Лондону Ing. Ј .. ета · 
mer-y је nоверено вођеље сталног секР 
ријата и архиве. 

извриrио пр&! 
на аерО

самосталне ракетне летове на свету т сэ 
дрому у Франкфурту. То је био nрвн ле . 
стартоваљем noмohy ракета које ј е 11cnoPi 
ЧИО Сандер. 

1929 30 сеnтембар. Fritz von Opel 

(Наставиhе се) 

Прва 11.11вв- а етравоr :SIIeSJIUior ев~ 

_често се поставља питаље да ли друrе звезде 
-азу п.панете. Нема разлога вероватк да је наше 
Су~е у томе иэrзетак или у nривюrеrованоы nоло
жаЈУ да има сво]е nратиоце. Доказати, међутим, ово, 
изванредно је тешко. Врло су мале могућuости АИ
реЈГ\"НОГ посматраља nланета-пратипица других Су
наца. Када би, на при .. ер, светлија звезда у систе
мУ Алфа-Центаури имала nланету ве.личкне на
wег Јуn_итера, ова би <=;ваких шест rодкна nокази
вапа наЈвећу епонrацизу од само 4 секунде. Осим 
тога, чак се ни nомоћу највећег 500 сантиметарскоr 
тепескопа са ~аунт Паломара не би моrла видети. 
К- А. Странд Је први ~окаэао nостојаље једног nпа
нетског nратиоца дВОЈне звезде 61 Лабуда. Можда 
се он са Земље . никада неhе ни моћи видети, а.ли 
се њеrов утицаЈ на кретаље двојних звезда пока
зује у виду nopeмehaja у њиховим nутањама. Ови 
поремећаји су тако незнатни , да се не моrу визу
елнии nутем уопште констатовати, али се тачним 

фотографисањем дале утврдити вепичине које су 
довољно отступале од грешке могуће у мерељу . 
Сматра се да маса ове планете износи !~руку 
вреди~ масе Јуnит~ра. Значи, ради се, несумљи
во, о Једном телу КОЈе се може означити као nрва 

доказана nланета у једном страном звезданом си
стему. 

* Све усаврwевији уреl)аји примељују се код са-
времених ракета. Осим читавих електронских мо
згова који сами прорачунавају елементе nутаље 
ракете и наводе је неnогрешиво ка циљу, израl)ује 
се низ мкнијатурних мерних инструмената, релеја, 
снажних а малених батерија , транзистора и , .штам

nаних" водова . То је знатно смаљило и опакшало, 
али и nоскупило, најновије ракете. Са друге стране, 
изграђују се и огромни пробни столовн за и спити
ваље ракетних мотора с потиском од више стоти7 
на тона. 

(•Weltraumfahrt• , бр. 1/ 1955) 

* Познати пионир астронаутике, стари професор 
математике и физнке Херман Оберт кој и ј е уједно 

и ракетни стручњак , ангажован ј е за стручно г са

ветника амернчке армнје, како је то објављено у 
једном службеном саопштељу. Проф. Оберт треба 
да ради , заједно са стот-ин ак дру гих технича ра не 

мачког порекла, у одсљењу за теледи ри гова не п ро 

јектил-е Арсенала Редстоун у Ха1rтсвилу , Алабама , 
nод руководство Верн ера фон Брау на, конструк

тора "V-2". 
(•lnteravia • , бр. 8/ 1955) 

* Upotreba raketa u prvom srpskom ustanku. - U 
poslednjim bгojevima •Vasione• citaoci su mogJi naci 
podatke о raznovrsnoj pгimeni гaketa u pгos los ti . ра 
i u ratne svгhe , na roci to pг il ik om opsada pojed in ih 
gradova koje su napadaci pokt~s avali da zapale r a
ketama. Ali stranim pisc!ma koji se bave proucava 
njem raketne tehni ke u pгosl os t i osta lo је nepozna to, 
da su i SrЬi 1806 upotr·eЬi li гak e t e pгil ikom napada 
na Sabac, · tada u turskim гukama. 

Po~to је medu ustanicima kгa j em 1805 zavladala 
vel:ka oskudica u oгuzj u i munic iji, а Tu rci se pri
premali da sa vi.Se s tгал а napadnu jos potpuno ne
osloЬoaeni beogгadsk i pasal uk, Karador·de i osta le 
stare~ine odluce d a za traze pomoc od Austrije i Ru
sije; napisane su molbe aust riskom i гuskom caru i 
odrooenl deputati: p rota Mateja Nenadovic i Boza 

Grujev:~ а oridodat lm је 1 Kikli U~ lz Z... 
muna_ DeputaU atlaOR u Вее pofJoVinom feЬnaara 
1806, cde su uzalud tratUi pomoe: ЛWitrtJa је .... 
preko avop ро lanika u Carlcractu lnt.erYeD1Aia • 
prllog SrЬe, all Ьеz lnp!ha. Za YJWne ОУО8 SY08 
Ьavljenja u ~ deputatl au kupUl l&ve8ta.o 1woj 
гakett Verovatno su Ьlli da а оае mocu J10ri1a0 
upotreЬitl u ratu, ре au ih hteU oproЬet1 pro8lv ТU. 
raka. 

Prota Mateja u I'IO)Im •Memoarlma« pri& lr8ko 
је kad se 11 Вotom vratlo lz ~а роЬо prt!ma $epc:u 
• i donesem 1000 komada raketll vellklh, d.a SаЬвс pe
llmo. kad mu Ьli!e doc!emo.. АН tom prlllkom ~ 
dollo do upotreЬe raketa, neao kunife. J4ldao O.ЬilJ
nljl napad na Sabac Ьlо је pripremljen jwa.a 1801. 
Ust.anlc;j su se nadali da ~ zauzetl cra<f tako Cto ~ 
jedni jur:iati na njegove kaplje, а druli, predvode!U 
Cincaг-Jankom Popovlcem, iskrcav&i а 1z i!amкa na 
neza~lcenoj oЬali, s leda napasU branЮce 1 u nuta
loj zal:lunl otvoгiti kapije. Stvaran)u zabune unale au 
do_prinet i i гakete, jer prota kate: »>ne rakeUe, tto 
sam iz Веtа dопео, ~nето bacati, svaka vojska do
spe na svoje opredelenlje, no Cincaг-Janko ne po
godi na jaliju (oЬalu) otvorenu od Save, kako Ы odma 
mogao donju kal1iju otvorlti, no ode nlza Savu•. Tako 
ј pored гaketa SзЬас ne Ь1 zauzet. То је ave lto prota 
Mateja Nenadovl.t: (roden 1777 u Brankovtnl., umro 
1854 u Valjevu), prv d\plomata oЬnovUene SrЬije, 
kazuje о гaketama upotтeЬ!jenlm u prvom srpskorn 
ustanku, ali lako је ovaj podatak tako kratak, on za
slutuje da bude spomenut na ovome mestu. 

N. Jankov~ 

* Meteoгololkl blro (Weather Buгeau) u Centru za 
predvidanje uragana u Majamiju (Miaml Hurricane 
Forecas ting Center) namerava da upotreЬI rakete za 
merenje pravca i ja~ine uragana. Rakete се Ыti 
ispaljivane sa odгedenih stanica na ostrvu i moёi (:е 
da pos tignu visinu od 75 kUometara i da padnu na 
zemlju na jv!Se 1,6 kUometara od mesta ispaljlvanja . 

А. V. 

* U laboгatoriJama za gasnu dlnam\ku Forestalovog 
istraziva~kog centt·a (Foпestal Reseaгch Cent.er 's Gas 
Dynamics LаЬоЈ-а tш·у) vec ј е svakida~nja stvar rad sa 
brzinama od 15 Ma ha. Ova ispit va nja p1·ipadaju t.zv. 
• h iperronicnom progt·amu •. U planu ј е da se om oguce 
ispitjvanja sa 20 Maha.. Као r·adni fluid slu ti. zasada, 
helijum. Moguce ј е simuliнt i 1·adne uslove od , ,isine 
n ivoa mora . ра do v is ine od 45 kilometara brzine od 
1120 do 2700 kilometa ra na cas. 

(•J et Pгopu ls jon • , bt·. 6, 1955) А. V. 

* Amcricka Astronauticka FcderacUa (AAF) osno-
van a је jos 4 jula 1954 godlne. na jednom sastanku na 
kojem su pг isustvova li delegatj t"Вzliё ltih m anjih dJ-u
stava si гom SAD koja obuh \·a taJu ukupno oko 1.000 
clanova. Za p t·гtsedn ika ove Federacije izab1·an је po
zna ti na uёnik AJfгed Cet·inget· (Zaehr .nger) . Oёekuje 
se da се ova F ederacija пага• li u jaku as tгonautj~ku 
n ac ioл a lnu organ izac iju koja се objed ini t i mnogo
brojna d ruьtva i k1·uioke u kojim a su okup lj ni lju
Ьite \ j i гa ketne tehn.ke ј vasionskog Je ta . AAF (:е 
izdava ti i svoju periodiёnu puЬ\ikaciju pod nllZi\'OШ 
•AAF J ow"Пa l • . 

(•PAS Bu l\etin c, br. 1/ 1955). 



----~~----~---------------------------~---=====~~.~-,~jav~e вu nove DO~ 
0 vodenom projektilu Henne1 41 _ тvomica. Dfeneral El_ektrik (ее,: 
neral EietrJc Со.У razvila је OVIJj 
raketni projeЮtil za vojsku SAD 
zapo(!ela sa pro~a u leto 1Зs: 
кarakteristike pro)ekt.la su: duii: 
na 7,65 m, ra~pon stabilizators~ць 
povr§ina 2,4~ m, tezщa na. startu 
3000 kg, brz1na 2,5 Maha, VISina гс 
km, domet 48 km .. P~g~ oЬezheduje 
raketni motor kOJ 1 ]е lZgradila is\i 
fLrma. Pogonska materija: t~an ki
seon.k 1 alkohol potilskivani gaSC!JJ 
pod pri,Ыskom. Poiisak motora 
7200 kg. 

Aвtronautlckl · recnik englesko-francusko-ita.l!jan
sko-nemacki izdalo је Italijansko гaketno ud.ru.zeщe 
(Associazione Italiana Razzi A.I .R.), и redakc1~1 Gla
иco Partel-a. Cena је 500 1 : 1-а i moie se poruc1tl preko 
A.I .R ., Piazza San Вегnагdо 101, Roma. 

* 
Nemackl raketnl 1 vasionski muzej и ~tиtgartи 

radi vec neko!iko godina. U 1953 on је organizovao 
niz izlozbl а и 1954 nastalo је njegovo konsolidovanje. 
Ove godine on је doblo iz SAD kompletnи raketи 
•А-4• za cij i prevoz је izvr~ena akcija prik·иpljanja 
priloga. ProЬlem Миzеј а sи prostorije. Sa Kilesberga , 
gde se do danas nalazio morao је da se iseli. Zasad 
se njegova zbirka nalazi и jednom magacinи и ~najtи 
kraj ~tutgarta . Kako ти је potгebno samo 500 kva
dratnih m etara izlofbenog prostora, oёekuje se da се 
ovo njegovo Ьolno pitanje Ьiti konacno re~eno tokom 
1956 godine. Na Be&om saj-mи , marta meseca, 1955 
godi,ne, ovaj Миzеј pr:redio је izlofbи pod nas·lovom 
•Let и va~ianи danas i sиtra «. Iako и tesnoj saradnji 
sa IAF-om i saradnicima svetskog glasa, astronaиti
cklm strиcnjacima, ovaj muzej јо~ иvek тисе te~k4; 
finansiske i materijalne brige, mada postojj и mnoglm 
zemljama i nteгes za pri1·edivanjem izlozЬi posveeenih 
raketnom letenjи. 

* 
Nova astronautlcka drustva osnovana sи и pro

teklih godinи dana. То sи : »Comite Belge d ' Astrona
иtiqиe• u Belgiji, »Sociedad Interpl<metaria Chilena« 
и Cileи i »Mexican Interplanetary Society« и Meksikи. 
(•Weltraиmfahrt• , br. 1/ 1955). 

А. V. 

Aтeтicki vot1eni pтojekti! zemlja. 
zет!ја HERMES I, koji proizvodi 
fiтma Dzeneтa! E!ektт · k, тazvijen ;е 
iz nemackog pтojektiЬCl » Wasseт. 
ја!!«. Duzina pтojekti!a iznosi 7,8 
т, pтecnik 0,81 т, таzтаћ kтilaco 
2,3 т, ukupna tezina 3630 kg, brzi. 
па 2 Маћа, visin.Cl !eta 32 km i 
domet 80 kт. Ортет!јеn је siste. 
mат тad: o-vot1enja sa тadarskim 

pтacenjem. 
Na s!ici se vidi HERMES 1 ne· 

posтedno ртеd staтt. 

Ново помоћно средство за васионско-медицив· 

ска и техничка истраживања добила је Висока 
школа за ваздухопловну медицину ратног ваздухо· 
пловства САД у Рендолф Филду, Тексас . То Је хер
метичка кабина са свим условима који владају У 
атмосфери . Она треба да послужи испитивэ.њу утll
цаја дугог борављеља посаде у органиченом про· 
стору једног васионског брода . 
( » Weltraиmfahrt« , бр . 1/ 1955) 

* 
Значај ракета за одбрану САД све в11ше. pacrt 

б . а а Је обv· тако је Армија САД недавно о ј авил д ·28 стављена даља производља атомских тоnова од 
ст али се зато прибегло интензивном наоружањУ 
ра~етним оружјем. Ракете "Х он ест Џон" већ су У 
Европи. Оне имају 'Пречник од 76,2 cm, домет 01 

30 km и могу носити атомско пуњеље. Други днрii· 
. Н С " Кv]·И Је CЛII' говани пројектил, ортропов " нарк е1 

чан Мартиновом "Матадору", али има већи до~~ј 
испитује се у бази Кокоа у Флориди. Велики ра 
америчких градова штите већ противавионске д~: . 
кете .,Нике" за чију серијску производњУ Jeи~nJI · 
брено нових 36 милиона долара. Ове ракете еыn~ 
тане су у Канади и за употребу на нисК~~"1 т ·п~ 
ратурама. Преко 24 милиона долара добило Ј~ер1uн 
дузеће Крајзлер које у Детроиту гради У тре· 
велику .,Редстоун". Домет балистичких раке;о yh~ 
ба да и:mоси 800 km. Очекује се да . ће уск~ фа.~· 
у серију и друга два пројектила : Хј уз r,-~ ~ба Дi 
кан" и Боинг F-99 .,Бомарк" . "Фалкон :,. npe1· 
се испаљује из авиона на авионе а _.,Бомар са 8ем1· 
ставља типичан протиавионски пројектил 
ким долетом. 

(• Weltraumfahrt«, бр. 1/1955) 

ва.Јвеlt• .,....,_ 1Н!1а - Пос.nе '1 ~ наuор- · 
110r рада изашао Је уnоmуљен Атаас Re6a кој 
изра.цили америчlliИ астрономи. Атлас с:е с~стој: : 
t758 фотоrрафских снимака начи•ених nомоћ 
wмитове телескопске камере чији је објепив 1Ј cm у nречнику. На СНIИМЦИма су добивена небеска 
rела удаљена од нас 600 милиона светаосних rо
аина. 

ди~ектор Паломарс~е оnсерваторије Ј. s. Bowen 
изнео )е у овогод~ШЊОЈ ~rустовској свесци •The 
National Oeographlc MagВZlnec врло леnо ток цепо
rа рада на овом атласу. Почетне тешкоhе бипе cr 
огромне. Збоr rрешака фокусирања и немирне ат
мосфере за време снимања, услед чета су снимци 
бипи мутни а ликови звезда нејасни, морапо с:е 
одбацити 2/ 3 п~вих снимака. Стандард nостављен 
за снимке био Је врло висок и због тоrа је посао 
у место nланиране 4 године трајао без мало двапут 
толико тј. 7 г«;>дина . Неки објекти су снимани више 
пута у случаЈу да су редовна посматраља укаэи
вала на настуnиле промене у овим објектима. тако 
је нпр. спирална галаксија NGC 5668 први пут сни
мљена 1952 год . да би када. је 1954 год. забележена 
једна необична nромена у њој , била nоново сни
мљена и установила се на овоме другоме с.нимку 

једна нова (В . I .и П снимак_. На овоме nоследњем 
стрелица показуЈе нову КОЈе на nрвоме снимку 

нема). 

Нови атлас обухвата област и nростор 25 пута 
веhи о.!\ оних које су показивали сви досадашњи 
атласи. Користи, које he имати астрономи од овога 
атласа, су многобројне. Bowen наводи следеhе као 
нај важније : 

1 - Атлас комплетно показује небо средином 
ХХ столеllа односно онај део овога који се види са 
Паломарске опсерваторије, са свима кометама, ма
лим планетама, звездама, звезданим јатима, магли
нама и галаксијама. 

2 - Пошто су сва поља снимана посебно на 
плочама осетљивим за црвену боју а посебно на 

плочама осетљивим на плаву боју, астрономи ће 
бити у стаљу да разликују хладне црвене звезде 
од врелих плавих звезда, што lle им у многоме по
моllи да одабирају звезде за сnектоrрафска посма
траља и за љихову класификацију. 

3 - Астрономи lle сада бити у стању да уста
нове како су звезде, маглине и галаксије распоре
ђене у простору. 

4 - Атлас lle бити од значаја и З<t радио-астро
номију, најновију грану астрономије, јер lle се у ље
му моllи -наllи извори таласа који се до сада нису 
могли видети. 

5 - На маnама овога атласа виде се звезде ко
је су милион пута мањег сјаја од најслабијих зве
зда које се још могу видети голим оком. Тако lle 
се у случају појаве неке нове одмах моllи устано
вити љен оригиналан првобитни сјај пре ката
строфе. 

Оригинали фотографских стаклених nлоча чу
вају се у Пасадени, око !ОО километара даље од 
Паломара и то у трезору који је изграђен на тре-

Сни~ак 1 

СН14-1«11С Il 

ћем спрату испод површине Земље, а коnије ва 
стаклету се налазе у самој Паломарској опсервато
рији. Копије на хартији биhе достављене вenиJUIJI 
опсерваторијама целога света. 

У овоме грандиозноме 'Послу узели су учешћа 
многи познати амерички астрономи међу којима се 
налазе имена А. G. Wilson, R. G. Harrington, Hu
mason, Baade и других. 
(•The NВitional Geogr. Magazinec) Р. д. 

* Protlvavlonskl voileni projekt\11 Oerlikon 54. -
Firma Oerlikon iz Ztirich-a radila је и zajednici sa 
f irmom Contraves na razvojи ovog projektila neko
liko godina i on se sada nalazi na takvom stupnjи da 
se smatra spremnim za иvo<1enje и naorufanje, .Sto је 
izvanredno postignиce za tako malu zemlju kao sto 
је ~vajcarska . Ukиpna dиzina projektila iznosi 6 m, 
makslmalni preenik 40 cm, а tefina pri lansiranju 
pr i Ьli.Zno 350 kg. Raketni motor lma jednи komorи za 
sagorevanje, а kao gorivo иpotreЬljava kerozen а kao 
ok€idator риsеси azotnи kiselinи . Projektil mo:ie da 
dostigne visinи od 15 kт sa maksimalnom brzinom 
1,35 Maha. Projektil se vodi ро radarskom snopи, 
drugim recima on za sve vreme trajanja leta aиto
m a tski sledi centar radarskog snopa koji је nepre
k :dn<> иpravljen ka ciljи (avionи) cak i kada ovaj 
izvodi ma·nevre и vazdиhи d a Ьi iz.Ьegao da ga pro
jektil pogodi. Za ispitivanje projektil је tako konstru
isan dii se и vazdиhu razdva ja na dva dela koji sи 
opremljeni padobranima. Nakon prestanka 1·ada mo
tora projektil se и odre<1enom momentи rastavlja na 
prednji d eo, и kom e se nalaze elektronsk i иredaji , i 
na zadnji deo, и kome је smesten 1·aketni m otor . ОЬа 
dela sloЬodno раdаји da ih ne Ьi daleko odnela vazdи
sna struja, а pj!dobгani se aиtomat€ ki otvarajи tek na 
relativno m aloj visini. Eksperimentalni prqjektil је 
tako<1e opremljen sistemom za telem etrisanje. lspal j i
va nie projekt la vrs i se sa dvostrukog иredaja za lan-
siranje. kao sto ~е vidi na slici. D. D. 

(V. slike na drиgoj strani kor ica) 



.... v.J• tri allnata prl mnu razyija potiAk oct 
100 ,., Ј pri tome atroti 3'72 /с' te6aol klleQDika ~ : 
111 meWno)a. suva &etlna mot.ora lznoti иmо · 
ОУаЈ ~tor aluli Ullavnom kao pomomi motor А po
s.tanje op~im m1azn1m avionima. Deo levo na 
llld pretltllvUa ltomoru AIOI"eYUIJa а deJovi demo 
pumJIII Ј replator. D. 1). 

* ",_ 811 nlle&a tlp& леnы..н• (АеrоЬее-ИI) poвti-
Jia је v l8inu od 200 kUometara na nedavnoJ proЬi u 
Нolonaen opltDom centru u Novom Mekliku (Holl~ 
man). PQЬoljlane вpoaobnotti potit\1, navodno, od 
~· koncentradje oklidatora 1 vrlQ tanke kore 
proJekWa od nen!aju~ea ~llka. U narednim opitlma 
ofekuJe 1е mak• jmalna Ьrz'na• od 6 Maha. Sadamja 
ona Jedoe rakete lznoti oko 30.000 dolara, dok Ы ве 
u мrlllloJ proizvodnjl вnizila na 22.000 dolara. 

(Jet Propulston, ~r. '7, 1955) 
А. V. 

* Оре& о маnа. - Као Ato је poznato Mars se 
nak8da mo!e znatno priЬIШtl Zemlji, tako da је od 
ove u tlm trenutclma udaljen svega oko 64 miliona 
kilometara. U tlm polo!ajima је planeta onda naro
~to podesna za razna astronomska jspjtjvanja. 

Jedno od danalnjih pjtanja је ima li !ivota na 
ovoj planetl? Nekl stru~jacl daju ~zltjvan odgov~r 
1 tvrd'e da izvesne nl!e Ьiljke, naroi!1to alge, veget•
raju na crvenoj planetj. Ova svoja tvrc!enja osnjvaju 
na l!lnjenlci da zeleno-plava polja koja se vjde za 
vreme Maгsovoa leta doЬijaju mrku Ьојu kada se 
pol!ne prtblllavatl Marsova zlma. 

Astronoml poku~nvaju da spektralnom anallzom 
otkrlju hlorofll na Marsu, јег Ь1 prlsustvo ovoga potvr
dlvalo da na MII'Лiu dma vegetacjje. Ali ako se ј ne 
Ы mop o otkrltl hlorofll pltanje ostaje otvoreno, jer 
Ыljke na Marsu molda su Шеnе hlorofj\a i\1 ga sa
drte u vrlo mallm koШ!Inama . Mec!utjm ako Ь1 ј po
atojala veaetaclja na Marsu to ЈоА ne Ы mora~o znai!.iti 
cl8 na njemu lma 1 anlmalnog !jvota. Prot1v ovoga 
aovorl lzvanredno mala kvota klseonjka u atmosferi 
ove planete · а ~ kiseonlka ne mole se zamisliti 
anlmalan !ivot. 

Veteran amerH!kih astronoma Е. С. Slipheт, kojj 
је pola veka. proveo na jspjtlvanju Marsa, izradlo је 
јоА 1948 god. plan posmatranja planete u trenutcjma 
njenih povoljnlh opozicjja. Nз prvo mesto stavio је 
merenja svetlostl koju Mars reflektuje i jspjtivanja 
pruca za koje neki jol uvek 1misle da Ь1 •mogle blti 
onl l!uvenl kanali, 1 najzad naroi!jtD precizno merenje 
prernlka planete. Ako Ь1 se mogla naci ta~a vrednost 
prernlka planete Slipher se nada da Ьi se na osnovu 
ovora moglo lzral!unatl da 11 Mars jma jezgro od . 
IVo!c!a slJI!no Zemljl . Ako ovoga nета morala Ьi se 
revldlгati teoгlja ро kojoj se Sunl!ev slstem fогmјгао 
od d!inovsklh lopti rastopljene mase koja se otkinula 
od Sunca. 

Dalje, vrlo va!ni p1·akti!:nj zadacl sastoja\1 Ьi se 
u oЬimnim ~spitlvanjjma klime na Marsu. Poznavanje 
meteorologlje Marsa mnogo Ьi pomoglo poznavanju 

.-rw7Je ... ....,......... ~ 
--~ 1 свом стреЈIИwтУ У Копд Jlejк;r. О. 
-- 0 Одбора за истра•ивања за oдбPIIIJ 
је саrра~еудКвибек. такође, ва новим fB~ 
1 вапка R.~ .. и ваэдУХОПповво преду3еће .t.~ 
ракетака ,........ · 
канада, Лтд · 
(•Jet propuJston•. бр. '7/19:) 

v rorwta~ovom Jatrallva&om ceatra u Prillltoaa 
orrestal Research Center - ~lnceton) PDI!elo lt 

~lti na jednom programu istra!1vanja .u oblalti ra-
t.nlh motora 88 . ~rstlm gorivom. Ova) pro&ral!l 11 

~r!an od poznate tvomlce Aerodlet .. Dl~eral (Aero-
j t General). Cllj ovog рго~аmа, ko)J nl)e 1!0\'eтljht 
е је studija mehaniZma sagorevanja l!vl"'tat 
р~е, Rezultati l:e se staviti na raspolo!enje puten. 
~~~k~cija svlma onima kojl su zainte~vant ро fom predmetu. Profesor M~tin Samerflld <Мartia 
summerfield) vodi istгa!ivan)e. 

А. V. 

* СвЈIМљева еу трн цртава филма Вопта Д1131111ја 

0 
астроваутЈIЦН. Саветници nри .њиховом стварању 

били су вернер фон Браун, Хазнц Хабер, познати 
стручњак за васионску медицину и Вили Лаз, Н&Ј· 
ћи популаризатор астронаутике на свету и Вf'!е

в:н из првих дана испаљивања ракета У Немачкој, 
~з времена између два светска рата. Ови филмови 
приказани су приликом Vl Астронаутичкоr ков. 
rpeca у коnенхаrену. То су: .,о~. ватрене стреле"до 
веwтачкоr сателита без посаде , .,Око Месеца и 
Ексnедиција на Марс". Каже се да су ови филмо
~и врло усnели и .надамо се да ћемо их видети и у 
нашој земљи, уколико откуnна цена неhе бити прt-
терано висока. 

• Ol васf· 
Проф. Вернер фок Браук nоред .м.одел.а c~03 ~0r!LI 
онско~ брода у раз~овору са Вшtи ЛеЈ~.м., тeffi•~1 
11.1Lерuчки.. nубл.ицисто.А& из обл.асти ракетпе 

..._.._ А881_..,.. -
1188taVDIIra II8CiavDo Је ....... JICidatD 

IIIQJa llulaJac:a ро&ЬUЬ 1turw.a 8IOoDaaaije 11 
diiiD8 1 аа UDivenitetima SJedinJeaЉ ~ 
...... Podad IU prUwpUeoi D8 l'elkiDalaoj OID0\'1 -
pc11110t 25 utroDoma za Jkolaku 1tsl-6t IDdiDu. 
~о 1е је da ве utronomija ltuclin tiOo Ьо 
~ di8cJplina, Ш Jrao вporec1an ltl'8diiDe& 11 oЬina 
fldadh aauka Ш 8Ј)ееiј!ЩUЬ kuneYa 88 OOitl8 otpoa. 
.",.nje u М4 oct 11150 uatanova koJe PndaJu v11a 
oЬrazOvanJe. Ukupan ЬrоЈ uplaaniЬ alulalaaa u cwe 
Мt uвtanove iznoaio Је ЬUau 1 100 000 u ~ 1 
Za pojedine uatanove, v~ prema DjiЬovoj veU&al, 
Ьrој upilanih ве krete izmedu 100 za manje uataacmt. 
1 ао 000 - velike uatanove, kao D8 pr. Xa1itomUald 
UDiveпltet. 

Od ove Ш ustanove u 151 predaje 18 utraao
tDija u okvlru PQieЬnoc kuna, u 100 uвtanov8 utro
nomJJa 1е p redaje u okviru opttee kuraa, dok а uвta
nove predaju predmet u оЬа aore navedena vkiL 
Prema tome u tronomtja 1е u '71 uвtanova ltudtra 
u okviru poeeЬnog kursa, • u IМI'Љ u okviru optUЬ 
Jtuneva. 

Ako podel~mo ove 344 uвtanove, uzevll u oЬair 
celokupan broJ upisa.nih вluAвlaca, na vellke (5000 ш 
viAe sluAalaca) sгednje ј male (1000 ј manje sluJalaca) 
uo(:avamo dve ~injenlce. Prvo, redovni astronomskl 
kursevi se odr!avaju u veeem broju u vellkim uвta
noviЦJla, dok su op~ti kuгsev l brojniji u manjlm uвta
novama. Razlog tome su verovatno flnansljske mocul:
Dotti. Drugo, procenat studenata koji studlraju 
utronoJUiju veel је u manjjm ustanovama. Verovatno 
da se u velikim ustaпovama student l uplsuju u pri
premnu nastavu koja ne oЬuhvata astronom\ju. Ne
mocuce је na osnovu postojeejh podataka doЬiti tal!an 
uvid u pravo stan je, a li prema jnfonnacljama kojlm 
raspolaiemo izgleda da Ьrој onih koji s tud lra ju astro
nomiju u velikim sгednj jm 1 malim ustaпovama stojl 
u odnosu 1 '7о: 2'1< : З ?'с; za one koj jma astronomlja 
nlje glavni p redmet odnos је : 1 '1• : 5 7о : 8%, а za опе 
kojl slШaju astronomjju u okviгu opttlh ku rseva od
nos је : 2% : 7 '7с : 11 %. 

U svim ustanovama godi~nje pohac!a astгonomske 
kuгseve 13 500 slu~alaca , 28 000 slu~a l aca uN astrono
miju u okviгu ор tj h ku rseva, dakle ukupпo 41000 
slШalaca god!Anje. Вгој slu~alaca astronomije od ukup
nog broja sv jh sluAalaca u t.oku jednog semestгa u 
sve 344 ~kole zajedno iznosi 1.3% za posebne astro
nomske kurseve, а 2,6 '7с za op~te kurseve - ukupno 
3.9% sluAalaca koj_i u~e astronom jju u ma kome vjdu. 

Jedanaest ustanova kod kojj h godj§njj upis stu
denata posebn jh astroпomskih kurseva pгelazi 250 jesu : 
univerzitetj u МЊgапu (600 slШal aca), Мinesot j, Da rt
muгu, Juznoj Кa i j forn jjj, Berkleju, Meini , Mjslsjp \, 
Los Angelosu , Ilinoj, KolumЬijj ј Indjjaп j. 

U svega ~es t u tanova u kojima stud ije traj u 
l!etirj godine Ьгој studenata as tronom jje ргеmа§а 10'7 
ukupnog br oja s tudenata. U ovih §est ustanova, prj 
pad;~ju brojno maпjjm Akolama ko\edij u Dzoгdfiji 
(Л,nes Sco~ koledz), Ajovj (Ceпtгalnj koledz), Meri 
landu (Hud-ov koledi) i llinoj j (Augustaлa koledz), а 
ustnovama srednje velj ~ i ne prjpadaju Dartmur, u ko
me 60 studenata u l!i as t roлomjj u u rna kome vjdu, 
1 Mejna. 

Uporec!ivanjem Ьгојеvа upjsaп i h u razп jm kole
d!ima i univeгzitet jma u tok u је en jeg semestгa 1953 
Ьраdа da 1 ~ svjh studenata u~j astroпomjj u u пe
kom semestгu (na unjveгzjte t i ma) . 

Na mnogim un iverzi tetima ј koledi ima uvo~enje 
astronomske nastave је u toku. S dгuge strane post.oje 
Veee ustanove sa dobrjm fj naпsiskjm mogucnostjma u 
kojima se ast гonom jja nj u kome vjdu ne uci. 

Nadamo se da се se u ov jm ustanovama astrono
mlja uvestj kao pгedmet u dogledno vreme, jer ast•·o
nomlja sve v j~e stj~e gla jn te1·esantnog ј vainog pred
meta, predmeta kojj је tesno povezaп sa drugjm 
Daul!nlm granam a. 

(Ро Stanley-u Р. Wyatt-u Jr. u Sky and Telescope 
1855, м 9. v. т. 

неврисања. Данас је, према фон Карману, 1101'71w 
остварити међуnпанетарни пет, али уз огромне тро
шкове, дуrи рад и аелика уложена техвичк СЈ)еА

ства која би nрогутала IU1nиjapдe допара. Иn а. 
фон Карман није песимиста. Он истиче чкњеииц;t 
да 1511 се до Месеца могло стићи за 96 часоаа. ао 
Марса за 90 дава, до Bet~epe за 146 дана ктд. Нај
зад, он закључује своЈа излагања: ,.nокушао сам 
да Вам оnишем извесне преnреке за nутоваља u 
другим небеским телима, и то оне к ЈозбиЈЬн:ије, 
али није uемоrуће да ће се усnети у томе да се оне 
савладају". 

* 
За нов ракетп• •отор еа те..... rop-, -

зван ,.Соектр" (Spectre) јавипо је ентпеско прцv
зеhе де Хевиленд (Havilland). Он је прој ктован за 
ловачке авионе-nресретаче ввсоких сnособuостм, 

за постнзање орло ВIIСОких nрекозвучюtх брзина 
који he се уnортебљавати у рnзређеној ат осфери 
изван области уnот~ уобичајею1х мотора. Код 
ове нове ракете прнмењеuа су 11С'Куств стечен са 

ракетнам мотором за nопетање истог npe,;u"3 
"Супер Сnрајт'· (Sprjte) а комбЈШ3LU\ј мотора 
"Спектр" са турбомпазш1м ., Гајроно " (Gyron) 0)10-
ryl!.нhe очиr.qедне np ~ности у брзнюt. убр )' 11 
мавеврнсању у стратосферн, као н обезбе нти брз 

полетање 11 нзванредно nењањ.е авиона до н већк 

висина. Исшгrивnња овог мотора у пету lt3Bpш на 
су током овог пета . 

(,.JouТI'\41 BIS, бр. 3/ 19~) 
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-----------------------------~--------~--~------====~=-ћ:е~во::в~начии кзра~унаввња owa~ь-
п.DIII - rет 'fB~: да у стопу прате о~ј сателит 11 ".Ц;'"' кпо Је -- 11110_... IEIJ76,1I.ell •Је lll08 • 1'0- астроно ђ при свакој опозициЈи планете све 1'8 Иа rркиичкој опсерваторији оп8 ривех спабоr с::lаЈв лакше на У .-о 

.-иве осми Јупитеров еате.11ит. еома о6иђе око 11180 rодине. Р. Д. 
(18 привидне велк:::>~иС::Ј 0~~~~ на отето- (.,Sky and Telecope", 1955/11 
е8Оје планете за не на километара. Услед овако 
јаљу од око 24 ОС:::Ло~о плаиете он је подложан ве
веЈIИЈtе удаљен 110 меhајима изаэвавим 
пиким и Свеома с;~е= cepenaxo rуби из вида и 
дејством у1Щ8. Поспедњи nут је 
rодинама се сматрао изrуб.љеиим. блаrодареhи са
био виђен 1941 rодине. Међутим брзо рачу-

тронсв:им машинама за временим епек Х rет иа опсервато
нан.е поново ra је пронашао ер и са својим аси-
рији Циицин~ти (САД). ~ с~:;;;ео израчунавање 
стентима оваЈ астроном Је 10 дана од 1940 до 
nоложаја сателита за сваких аЈ· а 10 мапко 
1"80 ronиue За израчунавање ПОЈIОЖ 2'L 

--· · б ј отребно свеrа око .". различитих орбита нпо е n е сказане поло-
сата времена. ?•=оп::~~ ~fп~марској oncep
•aje достав~о Је ј познато открио 4 Ју
м-rорији, КОЈИ је к(~о ~и:ну" бр. 1 за 1953 r. стр. 
ПИ'fеРО&а сателита · " б ецембру 
29). ~ је одrоворио да је у новем РУ и : се није 
1954 rод. сателит био тако бпи:;rе л;:~~:ем:ње извр
моrао фотоrрафисати али да к чим се 
шити телескопом од 5 метара У пречн:и убљеште
сатепит буде ЈIО&ољно далеко о:м:К2~о ј~~уара 1954 
her сјаја планете. Ово се доrод n оје се за свеrа 
rод. и сателит је нађен .на месту о к аја nредсказа
! лучну минуту раэuкуЈе од nоп ж 
ноr рачунима. Овако нешто било је омоrућено )"ПО= 
требам поменутих нових машина за рачунање, по 

моhу којих се брзо израчувавају. ефемериде,Хра~ 
који иначе изискује врло дуrотраЈне рачуне. ер 

&ometrl.la mallh planeta. - Poznati amen~ 
Fo Kuiper vr§i јо§ od 1949 god. sistemats-

astron~~ ka posrnatranja malih p1aneta. Pos!ec~n · · 
fotoт': rAs trof'~'~kog iurnala donose deta1jne """-t.kJI 
brojevl s - · . 1 t К d """"' е sтatranjh 18 mallh 'Р . an~ а. о 17 Od OViJi 
ovak_2 ро su ma1e varijaclje koJe su karakteristi~ne .. 
utvruene '! Ь1''-- N . • .. 

taciJ·u te1a nepravJ nog о """'· 8JVe~a Зl!!pli brzu ro . . · • 
tuda od 0,49 magmtude, Jzmerena Је na asteroidu 
15 Eunoonia. Periode se ю:ееu od 18 ~aso~a, za asteroid 
10 Hygiea, do 4 l:asa 9 ~Jnuta w. asteroJd 22 Kalio~~e, 
Ova pos1ednja vrednost ~е za sveg.~ 25 ~rocenata dU!a 
od najlkra6e moguce per1~e rotaCIJe koJ~ rnogu ilna~ 
nestjЩjve homogene flw~ne mase gus~me. 3,5. Tako 
isto је nac!eno da astero1d. 15 EunoтJa . Jrna retro
gradnu rotacjju. Indeks Ьо]е kod asterOJda odret!en 
· sa precizno§cu veeoon od ± 0,01 magnitude. Male 
Је . .... . 1' ь · • 
1 te nemaJ·u identil:ne uOJe, а Ј Ј se prose~no mogle 
Р ane d К 1 .. · oredjtj sa bojoon zvez а о g avne serJJe, JZUzev !to 
up Ј· таЈ·u J'al:u uИraljuЬi&!stu svetlost. U tome ро. ove . . 1 d · А 
gledu ma1e planete Ь'Ј staJa е neg е Jzтeuu Jupite. 
rovih satelita, kojj nemaju . suv!5iik ultraljuЫ~ste 
00 · · te1a slirnih P1utonu 1 TrJtonu (Neptunovorn 

tJeelit~) ·koji imaju јо§ suvi§ak u1traljuЬi~aste bojt 
sa ' · · k k d Воје asteroida ne stoJe ш u а vam о nosu sa nji. 
hov'im dimenzijaтa. R. D. 

' 

Hronologija astronomskih tekovina 
[13.) - 584 maja (ро Pliniju 01.XLIII, 4) posmatra

no је sa terjtorije Male Azije potpuno Sunl:evo po
mral:enje. 

Astronomskim ral:unima, izvr§eniт 1:1 pro§loт sto
leeu utvrt1eno је da је tog datuma d01sta, pred s~m 
zala~ak Sun~ev, presla Me;;e~eva senka, dakle POJ~S 
totallteta Sun~eva poтra.l:enja, preko toga . dela ZemlJI
ne povr§:ne. U takvim slu~ajevima, to Jest kad po
тra~enje nastupi neposredno pre ~un~~va za1az~, 
pojava za neoЬavestene o~evidce dobtva Јо§ n~ek~
vaniji izgled nego oЬi~no. Jer, pored iznena~eщa kOJe 
redovno izaziva, ako јо§ za1az Sun~eva .kot.ura po~ne 
pre svr§etka potpunog pomral:enja, traJanзe pomr:'l
l:enja se za posтatra~a (privi~o) znatno I?roduzuзe. 
1 tako pojava postaje neocekJvano i neobJI:no upe
fat1j!va. 

B1agodareei svim tim naknadno utv.rc!enim рој~ 
dinostima о pojavi, ovo је pomra~enJe m?g.lo b1tl 
jdentifikovano sa onim §to ga Herodot pommJ~ k~ 
ka!e: •Kako odluka n~je mogla da padne u kor~st ru
jednog od (zaracenih) naroda, росе~а је n.ova bt~a u 
§estoj godi.ni ovog rata, i Ь~§ kad Је d_ostlg~a naJvecu 
!estinu iznenada se pretvorJ dan u noc«. ~Jtka о k~
joj Herodot govori vodila se, u to vreme, 1zmet1u Ll
djjaca ј Medejaca. U zapjsu stoji dalje ka~o su zar~
cene sЬranke, iznena~ene_ i prestravljene poJavom kOJa 
је nastupila (тis1i se ovjm pomra~enjem), obustavile 
da1ju Ьorbu i sklopile mir. 

U istoriji Astronomije је ovo pomral:enj~ n~an~ 
imenom prvog pretstavnika stare gr~ke filozofiJe. 1 
osnjvafa slavne jonske Эkо1е, Talesa·, dakle Ta1~ovJm 
pomrafenjem, jer se - opet prema Herodotov1,m re
flma - njemu pripisuje da је pretskazao ovo pomra
fenje! 

[14.] (- 470?) Anaksagora, Ta1esov u~enik, smatra 
Mesec kao tamno telo, obasjano Sun~evim zracjma, 
na kome ima p1anina i dolina, na kome Ьi mogla ро

. stojati fak ј !iva Ьiса! 

[15.] (- 433) (ро Ho1an~ani~u С а 1 ~ о е n-u) postav· 
Jjen је u Atini, па trgu, prvJ sun~aш kadr~ (casov· 
nik). u pog1edu ta~ne ~odine ?vog postav1Jaщa postoJ~ 
velika razmimoilazeщa, kOJa, verovatno, dolaze 1 

otuda sto autori zapisa zamenjuju gnoonon sa sunla· 
nim kadranom (~asovnikom). 

[16.] - 431 Atinjanin Meto~ pronalazi da 19 !ГО\)' 
skih, ш Su·n~evih, god.na sadrz~, skoro ta~o, 235 sl· 
nodi~kih mesecj, ili vremeшh razmaka ~zmedu 
dveju uzastopnih istoimenih Meseeevih mena (JZmedu 
dva uzastopna mlada, ili dva puna meseca). Da ~ 
vidi i koliko taooo, treba samo trajaщa tJh perlod 
izraziti u danima. U 19 trop.>:kih god~a Jma 19 :. 
365.24220 = 6939.60180 daiJ.a, а u 2.35 SJ.nodt& lh ~ko 

· · а 6939 69006 dana Razlika JZ>nosJ nesto pr sec1 1m · · 1 220 g~ 
dva l:asa za 19 godina, Ш jedan сео dan .Pos е oeio је 
di,na. Tu periodu, od 19 tropskih godJna, u 
Meton ј nazvana је Metonov cik1us. Iiki' 

. . ono vreme ve Ovom pronalasku prJdavan Је u .. . dugo 
21na~aj, jer је njime re5en Ь10 p~Ьlem .. koJJ 5~е bavili 
pre toga zadavao vel:ke muke ошта koJJ su sto su u 
izradom ka1endara. Teskoca је 1e2ala u tome jednl 
gr6kom ka1endaru te dve periode bile vezane . da· 

. · 1 " ! · onda kao 1 za drugu. Tropska godma Је s UZJ а, 1 .k dali-
n~ §to s1u!i, za merenje vremena i ?~onolos i~i m~ 
гаnје doga~aja i pojava. Verski obredJ Ј pr~zn ~en~ 
t1utim, ЬЈј su vezivani kod Grka za JV!ese е;.е kaleD' 
dakle za sinodi6ki mesec. Tako ј е, рп JZraeJ za c~u 
dara trebalo da,tume mena odredivati unaprd 

50
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• · те u godinu. А kako ove dve periode шsu . . Ыо 1!1 
samer1jive, iznal&Zenje datuma mena nl]e 

posao. . . оЫеm jedn~ 
Metonovjm pronala~kom Је taJ ?~ dovolJn' 

stavno re§en. B1agodareei njegovu ctk usu,ednoi!l Cl' 

је bilo imati pobelezene datume m ena u ina i u Dt 

klusu, ра da tako budu poznati .datumJ т 
rednom devetnaestogodisnjem cJklusu. ovorn 

Koliki је znacaj pridava·n u ono vremeьar takO 
na1asku mo!e se oceniti ро tome sto su, 
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u zapisim~ zaЬeleien?, da~i ovako izrai!unatih pu
nih mesec1 ЬШ . ~atnim slovlПia lspi!ani na atinskim 
javnim spomenJc~ma. 

мetonov c.klus ~tao је • i do danas u crkvenim 
kalendarsk;lm ra~un1m~ u upotreЬL Svaltoj kalendar
skoj godin~ odgovara .Jedan redni Ьrој u Metonovu 
ciklusu .koJem .ona ~rJpada .. Тај redni broj nazvan је 
z 1 а t n 1 . Ь r о Ј. Pri ~rec!1vanju zlatnog broja za 
datu ~odшu .treb~ uzet1 u .obzi.I' da је za PD(!etak ra
~unanJa ро clklus~ma USVOJena Ь:Ја godina 1 pre na§e 
ere. P~ema t~e, ako . datoj godi.nj dodaтo jedinlcu ј 
taj zbJr pode1Jmo broJem 19 doЬicemo broj proteklih 
Me~ovih cik1usa ?<f .godine 1 pre na§e ere do date 
godme. O~tatak. deljenJa, ako ga iта, pretstavlja tra
!eni zlatn t broJ. U slufaju kad nета ostatJta zlatn\ 
broj~1~ ' 

Z1atni broj s1ufi pri jzrafunavanju datuma Uskrsa. 

[17.] (- 430• Fil~laos , u~enlk Pitagorin, savreтenlk 
Sokratov, zastupa ldeJu, kako veli Aristote1 u svorn 
delц. •De Coelo• (О nebu): •da Zemlja obrcuci se oko 
same sebe ~roizvodi noe i danc. Sta vj~e, Filolaos 
smatra Zem!Ju samo kao planetu, koja kruzi oko Cen
tralne vatre, oko koje kruze i Sunce i Mesec kao §to 
to l:.ne ј ostale planete. ' 

Ono ~to u ovom shvatanju treba uocjtj to је da se 
pod Centralnoт vatroт nije podrazuтevalo Sunce. zr. 
Filolaosa је Sunce bilo staklena lopta u kojoj se ogle
dala Centralna vatra, ina~e nevid1jiva za oЬi~ne 1jude. 
Filolaos se, prema tome, ne Ьi mogao sтatratl kao 
poЬornik heliocentrizтa, та da је тоgао inspirisati 
Kopernjka, koji ga i pominje. 

[18.] - 430 avgusta 3.1327 grini~kog srednjeg vre
тena posmatrano је u Atini (ро Tukididoviт zapj
sjтa) potpuno Sun~evo pomra.l:enje, ~etvrto ро redu od 
sedam iz t :h vremena, koja је ameri~ki astronom S. 
N е w с о m Ь koristio u svom poznatom radu pri izvo
t1enju sekularne akceleracije u Mese{:evu kretanju. 

[19.] (- 420)? Sirakuzanin Н i с е t а s (ili N i с е t а s), 
Pitagorin u~enik, zastupa g1ediste о Zeтljinu obrta- . 
nju ok& ose, drugim re~ima Zem1jinim obrtanjem 
oko ose objasnjava prtvidno dnevno kretanje neЬeske 
sfere. Evo, uostaloт, sta · se о tоте nalazi kod Cice
rona (Academjcj priores, knj. 11, 39) : •Nicetas 
SirakuZanin, kako kaze Teofrast, sтatra da su nebo, 
Sunce, Mesec, zvezde i nebeska tela nepokretni, svi 
izuzev Zemlje, koja, brzim kretanjeт oko svoje ose, 
proizvodi isti utisak koji Ьi se imao kad Ьi Zem1ja 
mirovala а nebo se kretalo•. 

Тај stav iz Cleeroraa naVOIIf. ll:8o prvi podatR D8 
kojl је on о tome na!Jao, 1 KoP818k u posveti papl 
Pavlu III svoc epohalnoc dela, lde -..odi ne atan 
izvore koje је fitao i kojlma ае llu!lo 11111811A.i~ re
fonnu dotadanje ast.ronomake nauke. 

[20.] (- •• Eudoks (Е u d о k 1 о ••· Xnldanln, 
tonov ui!enik, prenosl u Gr&u lz Eaipta, kako ~ 
Plinije, jdeju о godinl od 365 1/ 4 dana, to jeat о i!e
tvorogodi!njem c.klusu od tr1 godine м ро 386 1 C!e
tvrte od 388 dana. 

Eudoks је lnafe poznat i slavljen Ьlо kao tvonc 
narof!tog slstema sveta, u osnovi, naravno, aeoeen
trii!kog, ali neoЬifno komp1ikovanog (sв 27 konc:en
tri/71ih providnih sfera), koji su Arlstotel 1 njecovi 
sledЬenici јоА vi.le komplikovali, naravno Ьеz uspeha. 

Eudoksu se, mec!utim, priznaje u za~lugu l to је 
istjcao razliku lzmet1u Ast.ronomije i Astrologije, koj u 
је duЬoko prezirao. 

[21.] (- 330• Arlstotel (- 384 do - 322•, Platonov 
ufenjk 1, kasnije, osnival: Akole perlpatetlfara, u svom 
poznatorn delu •О neЬuc navodi mec!u dokazima da 
Zemlja mora Ьiti sfema oЬ!ika : 1° kru!ni oЬI!k Zem
ljine senke na deJimjooo pomral:enorn Mesecu 1 2" 
proтene u lzgledu nebeskog svoda pri promenama 
posmatrali.§ta, narocjto u smerovima N - S odnosno 
S - N. Aristote1 u ovome vjd\ јо§ 1 dokaz о melen
kosti Zemljine sfeгe. 

U istoт delu, dalje, ka!e Arlstotel kako: •matema
ti~ari koji su pokuAali da izrafunaju velifinu Zemljl
na оЬiта (тisli oЬima ve1ikcg kruga Zemljina) tvrde 
da moze jznos;tj 400.000 stadija . . . с Ма da nam ovaj 
broj ne kazuje mnogo, jer nam nije poznato koliko 
stadij, koji se poтinje, danas pretstavlja, znafajan је 
jpak kao najstariji podatak о Zemljinim dlmenzijama. 

[22.] (- 320?• Euklid, slavni plsae •Osnova geome
trijec, objav1juje, u svom tako~e poznatom delu •Po
javec, osnove tadanjih znanja о dnevnom kretanju 
neЬeskih tela . 

U ovom delu na1aze se, prvj put, jasno definisani 
ј тerjdijan i horizont kao vellki kгugovi sfeтe. 

[23.] - 309 avgusta 14.8505 grinil:kog srednjeg vre
тena posrnatrano је (ро Agatoklesovu navodu) pot
pu,no Sun~evo pomra~enje, peto ро redu od sedam 
koja је ameri~ki astгonom S. N е w с о m Ь koristio 
u svom radu pri odret1ivanju sekulame akceleracije 
u Mesel:evu kretanju. 

v. v. Mi§kovic 

Nomogram prividnog dnevnog kretanja Sunca 
Nomograт koji ovde donosiтo zaтisljen је pr

voЬitno kao kon tro1a nuтeri&oт izra~unavanju izla
za i zalaza Sunca za pojed ine gradove u nasoj zemlji. 
Vec pri prvim koraciтa geoтetrijske ana1ize ove 
pojave, pokazalo se da ј е тoguce uz izvesna umerena 
ograni~enja u ta~nostj (1 do 2 тinuta), upotreЬiti ovu 
metodu za i z r а ~ ru n а v а n ј е vremena izlaza ј za-
laza Sunca. · 

Princip i 

Noтogram је zasnovan na s ledecim ~injenicaтa : 
1. U trenutku izlaza, odnoшo zalaza Sunca u jed

noj ta~kj Zem1ji.ne povrsine, kroz nju prolazi termi
nator. 

2. Pravac terminatora u jednom mestu normala n 
је na pravac ka Suncu u t renutku izlaza ili zalaza 
(aziтut termin atora - az imut Sunca na horizont u = =± 90°). 

З. Kad је u jednom trenu tku poznat po1<>Zaj ter-
11\inatora kтoz jednu ta~ku Zem1jine povrsine, mo
ruce је, Vodeci ra~una о Zemljinoj rotaciji i po1ozaju 

neke druge ta~ke, naci vreme kada се ova Ьiti na 
terminatoru. 

4. Za jedan odre~eni pojas geografskih Љ·ina mo
gш':e ј е, uz dovoljnu ta6nost , n a p ogodnoj kaтto
grafskoj projekc iji k r ivu linijч terminatora zamen iti 
pravom . 

5. Tako~e ј е moguce izabrat i takvu kar tografsku 
projekciju jedne oЬlasti d a se k ao m era Zemljine ro
tacije moze uzeti duz odre~ene velifine na n ekom 
up oredn iku (sve one projekcije Nji su i uporednicj i 
mer:d ijani paтalelne prave). 

Da bismo ove okolnos t i mogli p rakticno iskoristiti, 
pretpostavjcemo da su u jednoj tacki oЬ!asti za koju 
radimo nomogram 1po21na ta vremena izlaza i zalaza 
Sunca. Neka to bude ta~ka М na slici 1. Ako smo u 
mo"Ucn osti da za svak i od ovih t renutak a odredimo 
terminator kroz tacku М, vreтe izlaza odnosno za
laza u nekoj drugoj ta~ki N Ьiсе 

tn = tm + l<t 

gde ј е 6 t popravka koj u tJ·eba prim eniti na p oznato 
vrem e t т (vr~тe izlaza ili zalaza u ta~k i М) da Ьi se 
doЬio izlaz ili zalaz u tacki N . 



Popravku D,t molemo nati analitl~i korls~i 
tr. · U .. _ poJednoStaV}Je-

oЬra,sce afeme tri8onome !Је.. ne~"' . raf-
nom slu/!aju, 08tajul:i pri mal1m i umerenun geog 

Sl. 1. Zemljina sfera. QP = Zemljina osa; OS pravac 
ka Suncu. 

skim §!rinama, terminator m<>Zemo smatrati velikim 
kтugom i doblcemo za trazehu korekciju ovaj izraz: 

М = А1 - А0 + 10 - /1 

gde su lo 1, dati ovim jednal:ilnama: 
sln /0 = tg'!'o tg ђ0 
sln /1 = tg <f'tlgђ0 

Ао 1 'Ро su ovde geografske kooroinate tal\ke М (di.te
rencijain i uticaj identiiikovanja geografske i geocen
tritne §irine zanemaтen је), а А1 1 <Р• kooгdinate tal:ke 
N. ђ0 је deklinacija Sиnca. Kako је i na slici 1 na--. -. 
znal:eno, !о = M 'Q = ~ M'PQ i !1 ~ = QR' = <}::" 
QPR'. C:, t је vreme potrebno da tal:ka N щ;led rotacije 
Zemlje st:gne и p olozaj R i oCigledno је jednako ra
zlici lcтgituda tacak.a N i R izrazen·oj и vremenskim 
jedinicama, dakle jednako иglu NPR .:= N'PR'. 

Ostvaтenje nomogтama 

Medutim, cilj је grafil:ko nalazenje !:::, t . OdaЬe
rimo najpre pogodnu kartografsku pгojekciju oЬlasti 
za koju trazimo izlaz i zalaz. То се biti Markatoгova 
projekcija koja је, pored navedenih zahteva о para
lelnosti koordinatmih linija, i kcmfшmna, dakle verno 
reprodukuje i uglove u horizontu. Na takvoj pгo
jekciji Jugoslavije (nomogram na trecoj strani korica) 
kao polaznu tacku uzimamo ' tacЮu М sa koord ina
tama Ао = -18' i 'Ро = + 44'. Na njoj vr§imo po
trebna ucrtavanja za nalazenje koтekcije !:::, t . 

Kako jedna ovakva projekcija ne m<>Ze da obll
hvati taCku Q (sl. 1.) gde је pol<>Zaj terminatora na 
jednostavan nacin odreden deklinacijom Sunca, uvo
dnno pojam azimuta terminatora. Uzmimo za pwi
tivan pravac terminatoтa u nekoj tack i onaj pravac 
u kome Ьi ta tacka krenula ako Ы se, posmatrano sa 
Sunca, kretala u irektnom smeru. Azimut termina
tora, At, u nekoj tacki bio bi, tada, ugao u· horizontu 
izmedu jиZnog pravca meridijana te tacke i pozitiv
nog pravca terminatora. Ovaj ugao At u •tacki М na 
slici 1 pretstavljen је uglom M'MQ, racunatim u 
smeru S-W-N-E-S (pravac strelice). Azimut Sunca 
u horizcmtu, А0, za tacЮu М је ugao M'MS, racunat 
u istom smeru. Ocevidno, za njih vazi relacija 

At=A0 + 90°. 

et' li se da је aznnut Sunca u 
s ~,.<>..... na sirini "' dat izrazom 

neku """""v 
cos ~0 = sec <р sln ђ0 

to cemo iz ovih dveju jednacina doblti za azilnut 
terminatora ovaj izraz 

sln At = sec 'Р sln ђ0 

d Se azimut terminatora pri izlazu Sunca rnote 
g е u· " tvrtom · na. laziti samo u prvom 1 ~.:е • а azunut za!aza u 
drugom ш treeem kvadrantu. 

Liniju terJ!lin~~ra k~ . tack~ ~ mogu(:e је lli 
izabratoj pг<Y.Jekcl]~ . postav1t1 zn~JUC1 ('.t koje, 
za svaku deklinac1JU S~ca mozemo. 12.I'acд1nati . ~ 
moeu niza izracunatlh a~1m~~ ~erm_mato~a za SVaJti 
сео stepen Sunceve deklшaC1Je 1 sиш~ '!' == + ... 
ucrtane su na nom?gramu skala deklm~cija (Q(!)) ; 
skale azimuta termma

00
tora: Vr~nost1 ov90~ PDslednjiЬ skala pretvorene su, uz=anзem ро , u aziJnute 

izlaza ш zalaza Sunca, skale proo1rene na azirnute 
svih obuhvacenih sirina, i kao takve date: prj vrь 
Merkatorove karte - azimut izlaza, а pri dnu _ аЦ~ 
mut zalaza. Na taj nac in, . tackom ~ - i. Pcdelorn na 
skali deklinacija, odreden Је geometпзsk1 polozaj ter. 
mmatora za svaku de~linacij'LI Sunca, а u preseku 
5 njim na Ekalama az1muta Cltamo vrednost azirnuta 
Sunca 'pri izlazu Ш zalazu na svim s:rinama. 

Kad је poonat terminator, lako је naci i popravku 
!:::, t. Ona је, kako smo videli n~ sliai 1, razlika Ion. 
gituda taёke N i tacke na termшatoru koja ima istu 
geografsku sirinu. Na nomogramu, to се Ьiti otse~ak 
uporednika izmedu tacke N (mesto za koje trafimo 
t:, t) i terminatora. Pooto su meridijani na ovoj pro
jekciji ekvidistantni, to su na njoj linearne Ьnine 
pгou2JТokovane Zemljinom rotacijom, za tacke ~ 
svim sirinama jednake. Ovo omogucava rnerenje ra. 
zlike Jongituda jednom stalnom razmerom koja је 
da•ta kao E•kala .6 t u dnu nomograma. Pomenute br
zine odnose se na kreta!Ilje tacaka prema terminatoru 
(u krajnjoj liniji - Suncu), te 6 t pretstavija inter· 
val srednjeg Suncevog vremena. Znak ove popravke 
odreden ј_е tako da mesta u koji.~ s e terminator na· 
lazi ka.saiije nego u tacki М, imaju pozitivno /:::,1. 

Svakoj deklinaciji Sunca odgovar~ jedna poprav· 
ka !:::, t za izlaz ,ј jedna za zalaz. Usvojimo li za svaki 
datum u godini jednu prosecnu vrednost deklinacije 
Sunca, takvu da razlika izmedu s tvarne deklinacije 
toga dana i usvojene, u to<ku jednoga n iza godina, ne 
bude veea od neke date granicne vrednosti, moiemo 
svakoj deklinaciji .pripisati ро dva datиma . Pokazalo 
se da је, iz tehnickih razloga, potrebno cetit·i hori· 
zontalne ·daturnske linije za ostvarenje ove korespo
dencije izmedu dek!ilnacija i odgovara jucih datum~ 
То su skale d а t u m а i z 1 а z а i d а t u m а z а 1 а ц 
date neposredno iznad i ispod geografske karte na 
nomogramu. Pomocu ovih skala, ekvivalentnih skall 
dekli!!lacija, ulazimo u nomogram - odredujemo !» 
Jofaj terminatora J{roz t acku М i n a lazimo 6 t za p!1)
izvoljno m es.to u zemlj i. 

Upotтeba nomogтama 

Pre upotrebe potrebno је: . 
Ako mesto nije uc!'t ano, uneti ga ро geografskiil 

kooтdinatama uzetim sa n eke d ru ge karte, razmert 
vece od 1 : 4 000 000. а 

К.Тоz mesto za koje trazimo i.zllaz i zalaz. Р~~~~· 
uporednik (paralel) do presek a sa obema 15pre ~ 
nim linijama koje p~olaze kroz tacku М. Na 0~k1 
uporednik treba preneti skalu za v , emenske popr~ 11 
6 t koja је data u dnu nomogram a. Nulta pode !iln' 
skale treba da se poklapa sa m estom za koje tJ·az 1): 
popravku ; istotno od nje podele su poz1t1vne, 
Qadno negativne. 

Ocitavanja Vll's imo ovako: t k~ 
Vтeme i zlaza Sunca. Ivicu lenj ira i1i za tegn~. da· 

nac treba postaviti kroz tacku М i odgovaгaJ~~ 
t u m i z 1 а z а. U preseku ov e lini je 1 upo pra~ 
na kome su nanesene podele, treba procitat1 рО 

• 

II:U vreтena izlaza D,t. Ova popravtta 118 tre{:u Iro1onu taЬlice koja је data levo Od sa:::::i u 
mograma, i algeЬarski sabira sa vremmom izJ no
tacki М (druga kolona taЬI :ce). Rezultat .se up· ~ u 
fetVгtU kolonu i pretstavlja tra!eoo vrem izJLSUJe u .... е azau 
mestu sa yJJeg sm...9 uporednika uzeq popravku. 

Azimut izla.o:a Sunca: Lenjir је opet pc>stavljen 
krOZ ta~u М 1 datum izlaza. U pravougaono· mret' 
azimuta 1Zlaza treba pronaci horizontalnu lin ' ~ k . 1 

odgovara najЬiiZem celom stepenu zelз' ene g lJu f.sok)a 
· · eku · · eogra е §inne 1 u pr_es s_a 1V1com l~jira direktno proC!itati 

vrednost az~uta. ~aza Sunca na toj !irini. Ovaj 
ugilo se moze up1sat1 u petu kolonu taЬJice. 

"':'тете zalaza Sunca. Lenjir se PDStav!ja kroz taCku 
м 1 d~ tum zalaza: U PIГeSeku ivice lenjira i 
uporednika mesta za kозе trafimo zalaz l:itamo 
pravku .6t sa odgovarajucim znakom 11..;~ujem .Po-

tu k Ј te . • .-- о Је u deve о onu pomenu tаЬ!1се i algeЬar:ski saЬi-
ramo sa vremenom zalaza u taCki м iz ~me kol 
Rezultat је vreme zalaza u zeljenom mestu а up=~ 
jemo ga u desetu kolonu. ' 

Azimut ZJal.aza Sunca. Pri istom polofaju lenjira . 
kroz tacku М i datum za_laza u pravougaonoj mrefi 
u dnи geografske karte Cltamo azimut zalaza Sunca 
Otitava~je .• vrsimo na horizontainoj Jiniji koja odg; 
vara ~aJЬllZ~ celom stepenu nase geografske sirine. 
Za upLSlvaщe ove vrednosti predvidena је kolcma 11. 

D~kH~~ij~ Sunca. Dekli.nacija је data na horizon
talnoJ l.nl]1_ 1spod datuma zalaza. Stavljajuci Jenjir 
na datum . izla~ ~osno zalaza ј tacku м, ~ita
vamo deklшacl]u. Рп tome, od dva znaka za izlaz 
uzimamo g~ji ~- za zal~z . donjL Naravno, kad је 
poznata deklmaClJa na Lstl nacin nalazimo datum 
kome cma odgovara. 

Pтol.az Su~c-~ kтoz meтidijan. Trenutak kada је 
Sunce ~ meпd1Janu nekog mesta ne dobljamo nepo
sredno lZ nomograma vee koristimo poznato vreme 

, izlaza t; i zalaza Sunca t z u tom mestu. Sa dovolj
nom tal\noscu vreme prolaza t је : 

ti+ tz 
t =-2- · 

Visina Sunca и meтidijanu. Ovo је takode poda
tak koji nalazimo indirektno iz poznate geografske 
sirine .'~' i deklinacije Sunca ђ0 u podne, za koju 
bez vel1ke greske mozemo uzeti deklinaciju pri izlazu 
ili zalazu istoga dana koju daje nomogram. Visina 
Sunca nad horizontom ћ је jednaka: 

h = 90° - q> + ~0-

Za vreme prolaza Sunca k roz m eridijan i visinu 
nad horizontom predvidene su kolone 6 i 7 11 taЬiici 
pored nomograma. 

Gтeske nomogтama 

Koristeci se op isanim n acin om odredivanja v re
rnenskih t renutaka i azimuta Sunca pri izlazu Ш za
lazu, cinimo sledeee p1·incipijeine greske: 

1. Terminator zamenjujem o pravo~ а on ј е u op
stem slиcaju na Meгkatoгovoj projekc iji kriva Iin ija. 
Setimo li se da smo terminatoг sшatrali velikim kl-u
gom na Zemljinoj sfer i, odmah v idimo da se razlika 
ustvari sastoji u zamen jivanju dveju, kartografima 
dоЬто pc>znatih lin ija: or todrome, u nasem slucaju 
te:mшatora, loksodrom om - pravom kojom aproksi
lnlramo termina tor. Razlika u krivinama ovih lin ija 
uglavnom zavisi od n j ihove duzine, geografske sirine 
1. n~!Pba prem a m eridijanu. P r i datoj geografskoj si
ГIIl_l ( u nomogramu 44' ) а za azimut О' one se pokla
Paзu, dok za azimut izm edu о• i + 90' krivina orto
drome raste. K onstr ukcijom koja ј-; opisana na kraju 
ovog clanka m ozemo po1·ed pravolinijskoj terminatora 
~.c~ti i stvarni, krivolinijski, i videti koliku gre5ku 
~nuno u oeitavanju vremena !:::, t za pojedine datume. 
е gr~e bLSmo ovako utaЬiicili: 

1 Ј z L А z 

" 22. Vl 
1 

21 . 111 

1 
22. Xll 23. IX 

47° m m ID 

-0.6 о + 0.6 

440 о о о 

4\ 0 -0.6 о + 0.6 

22. Xll 21 . 111 22. Vl 23. IX 
<р 

z А L А z 
-

ONgledno је da ove gre&ke sarno izuzetno d08ti!u 
vrednost od (±:0!"6) 1 uglavnom nemaju uticaja pri ~ 
kivanoj taenosti od 1 do 2 minuta. 

2. Ucrtavanjem stain:h datuma Ьеz obzira Ato au 
deklinacije Sunca u jednoj godlni neiito izmenjene 
u odnosu na drugu, unosimo jednu neznatnu i samo 
p~incipijelnog macaja, gre5ku. Ona se menj~ iz go
dine u godinu i njena maksimalna vrednqst (1958 
&00.) imosi ±~2и 6 t za datume oko ekvinokcija na 
!irinama 41 ' i 47' , а ±о: 4u azimutu Su.nca i±O: 3 u 
de.k.L.naciji istih datuma i na svim !irinama. 

3. Izracunavanjem trenutka prolaza Sunca ~ 
meridijan iz vremena izlaza Ј zalaza, zanemarujemo 
nesimetriju poludnevnih lukova Sunca koja nastaje 
u~led promene deklinacije Sunca u toku jednog dana. 
Ova gre5ka је najiжazЩja oko ekvinokcija i iznosi 
±0';"4. 

4. U izrafunavanju visine Sиnca uzimamo )utar
nju ili veeem.ju deklinaciju umesto podnevne. Ovo 
је, i и najgorem slиtaju sasvim neznatma gre§ka od 
±о: 1. 

5. Davanje vremena izlaza i zalaza u taCki М u 
oЬiiku numeriCke tablice ima jednu prednost: iz go
dine u godinu ovi podaci se mogu menjatL Tom pri
likom racunamo na tal\nost od jednog minuta. Bu
duci da su, za nase geografske s irine, tokom godina 
male promene u izla~ i zalazu Sunca pojedinih da
tuma, mogli bismo ih zanemaritd. Tada bismo, ra~u
najuci na tacnost od dva minuta, mogli zadrfati iste 
numericke podatke za diu.Zi niz godina. 

N eka. od pitanja. na koja nomogтam 
neposтedno odgov ara 

Kako smo videl i, nomogram zamenjuje izracuna
vanje nekih topogтaf.skih poloiaja Sunca. Medutim, 
posto su geometriski odnosi u s amoj pojavi (poloiaj i 
kretanje terminatora pr i izJazu ј zalazu ) uzeti za 
osnovni p rinc1p nomograma, to se neposredno na 
nзemu ova pojava izlaz i zalaz m oze i oei~ledno re
produkovati . 

OdaЬeremo li , na p r imer, datum izlaza, po!ofaj 
terminatora odreden је n j ime i t aCkom м. T renutak 
ovog poloza ja је ustvari da to vreme izlaza u ta~k i 
М. Pomeramo li term•in a tor paraleino sam om seЬi 
dиZ uporednika, vodeei racuna da ј е brzina ovog kre
tanja u pr irod i, od istoka ka zap adu 1 • geografske 
dиZine za 4 m inuta, dobl jamo sl iku nastupanja izlaza 
Sunca u pojedinim m estima nase zemlje. Analogno 
za zalaz. 

Na ta j nacin m ozem o doblti odgovor n a neka 
p.tan ja. 

K akav је polozaj terminatoтa 
и odтedenom tтenutku dato g da.tuma? 

Potrazimo, n a p rimer, terminator pri izlazu Sunca 
mаза u 4h 4~m . Foтmiramo razl iku : izlaz u м -

- trazeno vrem e = 411 40m _ 4h 49m = - 9m. Ovu 
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На uporednUc оЬа m•t pJ'tln(J8{mo akalu /!.& kao 
1 prt trdenJu l&laza 1 zalaza za svako meato poиtmo. 
fwtavljamo lenjlr na odaovaraJut1 datum izlaza od
DCI8DO ulaza 1 «itavamo popravke А& za -"ako me
sto рамЬnо. AleeЬarlk razlika ov h vrednOIU daje 
rullku Wua odм8no zalaza za ova meata. Prl t.ome. 
u 11'1418tu koJ lma v«u popravku А е (vod~ raa&na 
1 о uuaku), Wu. 111 zalu юса dan nutupa ltUniJe. 
Н prtmer, 11 t.Ьruara za m ta Dubrovnik 1 Вe0-
lr84 prt lt.luu Sunc:a, tlt.amo ove popravke: Dubrov
nlk - зm а 8eolt8d - 8"'. Naluimo ru11ku: -зm 
- <- &mJ = +~· Rul1ka ј рг ma &оте ~. а kako 
ј~ Dubrovnlk 1m ala Ьаr kl vetu popravku (-зm), 
Sunce u nj81ПU W ~~ kasniJ za 5 mlnuta. 

Kado, ::а dv4 dollll me.ro, Sunce 1:14zi Ш ZAil4zi 
Ј dnovt m81\o? 

Neka tu. za ll\lltro IJu, dva meeta zarreь 1 
Spl.t. Kro«. nJIЬ povla~imo pr vu. Kroz ta~ku М po
vl ~lmo р vu paralelnu pravoj Z аrеЬ - Split Ј u 
njenom pr u sa 1kalom d tum lzla~u tltamo: З 
aprll 1 7 а ptemЬar. То d tuml kada Sunce u ovlm 
m Llma Ulazl latovn:m no. Prav kt1n ta&u М pre-

datum zala~a 3 marta 1 7 oktoЬra. Tih dana 
Sun u Z 1 Ьu 1 SplJtu zalaz.l jЮnovremeno. 

Мо! se d tl d . za neka dvn mesta, odgova-
rajuta pr va kroz М pok.lapa 1<1 jednom od ucrtanlh 
laprekldanlh llnU . Tada postoJI amo jedan datum 
u lodlnl kada Ј Wa.z odnosno zalaz u ovlm mestima 
)ednovr m n. То је iJI 22 jun Ш 22 decemЬar. 

Ako prava kroz t еkџ М uop§t ne preseca datum
sk 8k 1 . tada nljednoga dana u godlnl lzlaz i zalaz 
u traU.nlm mestlma nlje jednovremen. 

Kotika је тa:llka vтcm na i zlaza Ш zalaza 
za 1neJU1 na lltOj geografskoj .fiтint ? 

Ova razHka је stalna 1 jednaka rullcl u geograf
sklm du.ttnnma iZra.tenoj u vrem nsklm jedlnlcama 
11• = 4m). Nlje ko videti da је te1mlnatoru uvek 
potrf'Ьno isto vreme. nezav!sno od njegovog nagiba 
prem т .rldljanu, da stlgn • od jednog mesta do dru
IOI n latoj geQ(I'abkoj Alrlni Takav је, vldimo, slu
~aj u mcsta Sabac - В njn Luka gde је ra.zlika 
tom. Ј to l.ako KrnauJ vnc 1 tafu М lmaju razliku 
11.7m. Dakle, Wa.z 1 zalaz u Krogujevcu su uvek 11 .7m 
raniJI n &о u М. 

NaJud, znaju6l а prava koja na nomogramu pret
atavlj termJnator, u lzvt16noj meri otstupa od stva.r
no&, krivolinlj kog lermlnatora, ~wcrno se zapitatl : 

Kako lzgled4 pтaut termiмtoт u nekom 
odredenom trenutku? 

U:unlmom. na prlmer, 1 jun 1 pot.rallmo termina
Lor prt zala~u Sunca u t ~ М. Postupamo oval(o; 

Kroz l!ku М 1 d tum zala.za postavljnmo Jenjlr 1 
~lt v&m azJmute zttlaza Sunca za sve §lrine ОЬе-
1 1m lh А.,, А ..... · Ан Njihove vrcdn~ti su 

А,1 А,. Au А А А А .. .. .. 47 

1'20 •. 0 120·~ 1"1'.1 • "' • 121.8 т:" 12з:о 12з~1 . 
Sod pt·Lstupamo ucrtav nju. N nomogramu tzvu

~ m uporednlke ovi.h gcюgratsklh §Jrlno · 40°5 41 '5 

1.2~5. 48~5. 41~5. 45:s. 46~5. 1 47:5. Kroz ~&u · ~ Р~ 
\1 f .mo pravu koj sa !stoonim pravcem njenog upo
rt'd.nlka zakl pn ugao л,,= 121 ~8 . U pгeseku ove 

prav 1 uporednika k inc 43:5, odnosno 44:5• doЬI
jamo tafke Nt, odnosno Н. (slika 2). Кroz ta~ku N' 

~ pra9U kOja .. ~ 
... slellra itD1 U180 А .. = 121.1· U Pf'eleiQa 
praw t upandiUk8 11riDe 4:t. S nalazlmo tatiQa 
таеkа 1f, aaJazlte и na geocrar.koj Al.rin.l 4":S i 
voJ koja proiUi )aOIZ taeku No i ~ аа ~ ~ 
c:em uporednik8 ugao А .. = 122.4. Isto Lllko, 
dalJ8 ta&a Juf,ao (No i N,) 1 ~emo (N. i N,) 8d 
ucrtanlh tai!aka, џ)аz~ se 1 geogra.fske •lrtne "11 
}је od IUИ(iDe ta&e i Је!!К:е na pravoj koja ~ 
k:rOIZ ovu. а аа \ltot:nl.m pravcem uporednika tln;·
A ... Ан, л ... Ul А.,, vee ргеmа ~е da 11 ~ UO. 
ta~aka proJazi uporedn1k ~U"ine 41 , 42' , 46" W 4'1'. 

1.7·-

,,._ 
~.~-
,,. 
1.!1- -1 

1,.2·-

1.1. 
\Ј, 

S!. 2. Konstтukcija kтivo!inijskog teтminatora . R4C 
pтeg!ednosti cтteta, na sLici su uzeti ovi, za. naJe !Jn11 

neтeo.!ni, azimuti za.J,aza: Ан = 90°, А.. = JIY/ 
л .. = но•, л .. = 1 го•, А •• = 1зо• , л.. = 1~ 

А., = 1so•. 

Ukratko, konstrui.Semo izlom1jenu liniju kroz ta& 
М koja је u preseku sa UJPOrednikom svakog ~ 
stepena geograflske sirine normalna na pravac ta 
Suncu u trenutku za1aza. P ravi terminator је, tadl 
kriva koju ova izlomlj ena li.nij а tangira na geogra!· 
sklm sirinnma 41°, 42°, . . . 47°. 

Analogno konstru.i.Semo terminator i pri Wa; 
Sunca. Ао, А .. , . .. л,, su tada azimuti izlaza SUDC1 

. Ро seЬi se razume, da i ovakav, krivo!inijskl, tr
?lmator mw~o translatorno pomera.ti ka zapadu 
tstoku, vodect opet ral:una о brzini i doblti n 
tafulju sliku о nastupanju iz1aza Ш' zalaza Suna 1 

pojedlnim mestlma. · 
Nomogram, vidimo, od.t·e<1uj_e mesne hoiizool!l. 

koordlnate Sunca za svaki dan u tri tt·enutka ро rtt 
sheml: 

Vreme 
1 

l zlaz 

1 

U mer!dlj anu 

1 

Zalal 
1 /а 

t\ Т (/Ј + tz ) --
Az!mut Uzlmut о 1 

Дzl lllUI 

lzlaza 
ulttl ____... 

1 
Vls!oa о 90"- q> + ђ0 о 

- ~ 

~~i strozem posmatranju, ovde, nю·avno, m 
vod1t1 r~~una da visi.na Sunca pri izlazu i za~зiiJ; 
defin_lcФ ovih pojmova, n ije tal:no о• vec -О ~1 

Tune је, u. najgrubljim potezima, data i Р~ 
dnevna putanJa Sunca za sva mesta u na~oj 

А. fJ. l{џbifd' 

И3М3 н а11а3 Cvtщa 38 ц Jl)• ro n 
места 1 земљи .11 тц су ••о~оrрамом tta т~ "ј С' 
«орЈtца. _..о CТpiiiOI 

Мее~чеае аеае 

М е н а Јану•р Фебруар М1рт 

d h "' d 11 "' d 11 "' 
Пос.t. ~tетврт 4 23 41 3 17 08 4 12 S3 
M•u месеu 13 4 01 11 22 12 н Э6 
Преs tteтвpr 202358 19 10 21 19 1 13 
Пун меаu. 27 15 40 26 2 41 2614 11 

d 
JIJH. 2 

2 
11 

18 
2.1 
27 

29 

Фебр . 5 

8 
16 

21 

DoJaae 
h m 
о 24 Јуnнтер У xoujymщнJII са 

Месецоw 
14 
19 

6 
10 
15 

7 

6 

6 
6 

11 

03 

01 

ЗеЈо&.ъа .У nt pltxt-"Y 
:Мep~tyt) У ва;еећој IIOH
raщфt 

Меркур у 3ЗСТОју 
YJ)Зls у оооЗЈЩЈф1 са Суtщ 

јМеркур У доо.ој конјунiЩis
~t са Суице11 
Јуnнтер У копјущщЈн са 
Месецоw 
сатурR У ковЈ~щtј,, с 
Месецом 
lеркур у застоју 

Jymrтep у оnоз1uџф1 са 
Сукцем 

7 • 

19 Е 

6 

3. 

Меркур У највеЬој епон
rацији 27 w 

22 5 

25 11 

Март 6 6 

12 12 
20 16 

2.3 15 

57 

tl 

21 

41 

C<lтypu у ltaaдP:lTYPII 
СуЈЩе t 
Jymrтep у ков.јУ1Щ!фt 
с Месецом 
Марс у коају!Щ)фt 
с Месецоы 
С<lтурн у застоју 
Сунце улази У зкав: Овша 
Почетак: npoлeha · 
Јуnитер у конјую.uфr 
с Месецо, 

и Ол.~Ј.~Iете 

2 

щер~q~р - np . Beh.y ел ВОЈ ЛОЛОВИIЈЈf јануара CТIUite у W)• 
љив Ј'е онrацију (190 источно од Сунда) в, ... 

одмах по 38JI с · ....,-
иеб n лв азу У!Ща на заnадном 
7". Убрз~ 1~~е ветtч.и:ве је ~.4 н npe'Ollfкa 
лрнб.n:нж~ Ј нуара, је У застоЈу nосле чеrа се 
дољој ltOиjfl<1 ка ?уи:цу да би веЬ 27-or био у 
од Сунца rекв!.ЏФ~ у наредно застоју, заnадао 
aehe заnадв руара n 21-or дocnUite uај
коже видет~~ ;'~а.'Ьеље о,ц СУ!Ща (2'7°). Тада се 
Л:И'U1Не +О 3 јутра Щ1 ИСТОIСУ, ЛPIIBitДiie ве-
ј · 11 сrречник а 7" То ко Век е У прнв•tдЈtој бmiЗн:ви Сунца. цe.nor арта 
ex>~t - По•tетком о.в ,,Вечерњача" по е године BIIДЉitfl<1 је Jtao 
аебу. у то спе запаза Сунца на западЈ.tом 
од СУIЩа ку целог тромесеч:Ја., удаљујуЬн се 
Чklln Јој ::е за .. ~~~ све кacmtje. Прющд.в.а вепи
~.9 Itpaje ња од -3.4 почетк:ом јануар ' до 
sовјущrциј: с"':rлСуа. Како НIUI се nосле rорње 
пре нце11 nрибтnкава пр чнкк: јој расте од 12" до 20". ' И:ВИ.ЦНЈI 

1 2Ј 
23 
:w 

6 з 11 
7 31 24 

9 
3) 2Н 218 4 10 21 

11 
12 ,. 
13 
14 
IS 

16 

121~ 17 4 1 
18 41 23 
19 12 13 
20 42 1 

21 

·~ · 22 214 
2Ј 231 4 
24 1 
25 1 234 

26 1 

~ '" 27 з 2 ~ t• 
2 

2 1 81 24 
29 

1 -112 
зо 2481 
31 13 

БроЈ Cl 6рој пиЈ• uцом == carellм t је кcnpt.t ·n ' 
.. уnиса = c.aru r је 11 Ј е •n•npa 



---------~-------~----ВАСИОВА. 111, 1955 '-tt 
ПоЈUе ... Ју...тероаР caтenna 

М а р т 

Јаауар 
Фе6руар 

i еа~:~ит 1 Датум 1 1 Сатепит 1 По -
1 Датум 

1 
Bpewe 1 СатеАИТ rloJ••• • Датум Bpewe ПоЈ а•• 

Bpewe 

1 -1 ' ~ 
-- -- h ", 

h т 
1 h т 

' 

20 13 

2 2236 11 со 3 2053 11 со 2 ш cn 

3 22 32 IV Гll! 4 21 55 1 ПЕ б 19 51 11 СЕ 
се 7 20 48 1 

4 22 44 1 п с 5 21 32 1 СЕ 

4 23 39 1 IIП 5 21 47 1 сп 9 19 59 ш nn 
20 39 111 со 14 19 4б 1 

5 23 03 1 со б п с 15 19 20 no 

13 2208 1 сп 12 21 09 1 1 cn 
16 22 .'>9 11 ПЕ 12 21 14 1 nn 15 19 59 1 се 

1!1 23 39 1 ПЕ 13 20 40 1 со 20 19 37 111 1 
СЕ 

20 22 35 IV по 17 22 29 11 по 20 20 38 11 no 

20 
1 

2:! 17 1 се 19 22 58 1 nn 22 19 29 11 се 

2.5 22 38 11 се 20 20 05 1 по 22 19 37 1 nc 
26 22 17 111 п с 2б 21 47 11 сп 23 19 07 1 СЕ 

27 22 5.1 1 п с 26 22 19 11 се 29 20 14 11 сп 

27 23 21 1 пп 27 21 49 1 по 29 20 37 1 nn 
211 1 22 45 1 со 28 21 24 1 сп 30 21 02 1 СЕ 

1 

ПО= почетак окуптације; СО= свшетак окуптације; ПП= почетак пропаза; СП= свршетак пропаза; ПЕ ==поче~~ 
поwрачења (епнпсе); СЕ= свршетак помрачења; ПС =почетак прО11ЗЗа сенке; СС =свршетак пропаза сенке. 

Окултацвје сјајнвјвх некретввца 

д а т у м __ l ___ эвезд_а __ ..:.__пв_~-~-~--+ Појава 1 
Поп. 
yr11o 

1 

Време појаве 

Суботица 1 Нови Сад 1 Београд l'к;;:,~:-:-~-ry--~~-Hн-w 
ац -

Фебруар 18 
21 

Март 18 
22 

-
Звезда 

~ Perscl 

Л Taurl 

S Arle 
о Taur 
1 Taur 
а Сапе 

4.5 

4.8 

4.7 

4.3 

D 
D 

D 

D 

о 

43 

78 

147 

14б 

h 
17 

21 

21 

19 

т h 
55.8 17 

00.9 21 

00.8 21 

25.б 19 

Ефемериде неких променљивих ввевр;а 

т 

54.6 

01.8 

03.5 

27.2 

h т h 1'1 h т 

17 54.9 17 54.2 17 54f 

21 02.3 21 03.1 21 !11.! 

21 04.9 21 07.4 21 09~ 

19 28.8 19 30.6 19 3З.О 

Мнннмуми Максимум и 

1 

Датум 

1 

Час Звезда 
1 

Датум 

1 

Час 

јануар 12 23.б ~ Gemlпorum јануар 19 20.9 
15 20.4 30 0.5 

фебруар 2 1.2 фебруар 9 4.4 
4 22 1 

24 23.8 
март 30 22.4 

~ Cephel јануар 1 22.~ 

март 18 22.4 18 1.2 
јануар 12 0.8 28 !9.0 

15 2З.б фебруар з 3.6 
19 22.4 13 21.2 
23 21 .4 19 6.0 
27 20.2 29 23.6 
31 19.0 март 17 2.0 

А. Ђ . Кубичела 

Маrлина NGC 6618 _ 0 с а" . " м r У сазосжђу Стрслца удаљена ЗGОО 
(Снu.ошк О11 серваторt Mt w ·t ' · св. rод. 

< )е • t SOit , T!'.1eCK01t:>.u од 1.50 IП) 

Маглина NGC 6995, чvвена · Ј nаnсрзаста ~•аrлина У сазосжl,у Лauy..'\ :t 

(Спи.чак Опсерваторије Lick, објех:rнво .ч од 92 ст) 
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100. QO" ао· 

1 
-· 1 

llla 
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AZ\MUT \ZLAZA 

'htow Veles 

о 

1'r11ep 

1 

Datum 

Jan. 1 

11 

21 

febr. 1 
\1 
21 

Mart 1 
11 
21 

Aprll 1 
11 
21 

Мај 1 
11 
21 

Jun 1 
11 . 21 

Ju1 1 
11 
21 

Avg. 1 
11 
21 

Sept. 1 
11 

21 

Okt. 1 
11 
21 

Nov. 1 
11 
21 

Dec. 1 
11 
21 
31 

2 

lzlaz 
uM 

h m 

7 23 
7 22 
7 17 

7 07 
б 55 

б 40 

6 25 
б 08 
5 50 

5 30 1 
5 12 
4 55 

4 40 
4 27 
4 17 

4 09 

4 05 
4 05 

4 09 
4 1 б 

4 24 

4 3б 

4 47 
4 59 

5 11 

5 23 
5 34 

5 4б 

5 57 
б 10 

б 24 
б 37 
б 51 

7 03 
7 12 
7 19 
7 23 

PRIVID О D 
Tabll c а 

1 
з 4 5 6 i 1 

7 8 9 10 11 

1 lz1az 
1 . -- --

U merldljana 

.1 t i u .. . .. 
=:з - Zala& Zalaz 
е .. 

lvl lna 
uM 61 ii : 

NM vreme е ~ 
, <- u ...•. 

~ = 
m h m о h 

1 ь m о h m m m о 

16 20 

1 

16 30 
16 42 

1 

1 

1 
16 57 
17 11 
17 24 

17 36 

17 49 
18 02 

18 Ј 15 
l 18 27 

1 18 39 
1 

1 18 51 
19 03 

19 14 

19 23 
19 30 
19 34 

19 34 

19 30 
19 2~ 

19 12 
18 59 
18 43 

18 24 
18 06 

1 17 48 

1 

17 30 1 

17 12 AZIMUTZALU 
16 55 

1 1б 38 

1 \б 27 

1 

\б 17 

1 

16 12 
16 10 

1 

1 

1 
16 13 1 

1 б 20 

-20"' 
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