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radi о zvezdama na uglovnom otstojanju od
14' pri &mu su оЬе pete prividne velЩne Ako
IJ\1 zvezde istog sjaja onda se sloЬodnim ;жоm
mogu zapaziti ~ve zvezde i: na uglovnom otstojanjU od 3'. Alt, ako је razlika u sjaju izmedu
dveju komponenata.*) u jednom paru veea od
dve prividne velicine, "Onda ј'е i na otstojanju
od neko1iko uglovnih . m~uta ~о zapaziti
komponentu В. Dovol]no Је da citaoca potse~o na zvezdani par M~~r i Alkor, gde је
Mu:ar 2.4, а Alkor pete pr1v1dne velicine, ра da
se i sam u to uveri. Ovaj par sluiio је јо& starim Grcima ј Rimljanima kao mera oStrine vida,
i.ako im је uglovno otstojanje 11.5 minuta.
Ono sto va.Zi za slobodno oko vaii i za oko
na durbinu, odnoono za fotografsku ploeu primenjenu na durbin. Istina otkako је duгbln ·
uveden kao sredstvo za p.osmatranje neЬeskih
tela poveeala se i mogucnost zapaZa.nja dvojnih
zvezda. Cajsovim refraktorom od 65 ст preenika objektiva u Beogradu mogu se zapaziti dve
zvezde .istog sjaja i na otstojanju od 0.2". Ovim
durblnom vide se zv"ezde do 15 prividne velicine, а to znaci da bismo na neЬeskom svodu
mogli njim videti oko 15 miliona zvezda. Otuda
nije nikakvo cudo ako ovim instrumentom cesto vidiџю zvezde na uglovnom otstojanju manjem od 30'~.
.. Prema tome teЭko ј'е ро otstojanju i ро razllCl u sjaju zv~da unapred odrediti granicu
koja Ьi nат omogutila da sigurno kaiemo da se
u datom slucaju radi о dvojnoj zvezdi. Prirodno Ьi bilo da pod ovim pojmom obuhvatimo samo zvezde koie su .fizicki vezane jedna s d.rugom. Iz do.sadaSnjeg iskustva u posmatranjima
dvo~nih zvezda sledi da su sve zvezde cija је
1'aZl1ka u sjaju manj a od 4 prividne velicine,
~ ~glovno rastojanj e manje od 40" verovatno
~1i~~ dvojne zvezde. No ovo је samo prizn.i za.l.Щucak а nikako pravilo, Ш prirodni
~on. NajЬolji primer izuzetka od ove priЬli
zne def.inicije dvojnih zvezda је ba.S Mizar i

-'v:na

lromponenta pogodљij1 i је od.. naziva
ZVezda. i prati1ac. Ро masi veeinom је mala
~ izmedu k.omponenata, а ujedno se mo2e desiti
sja·Je.,!edna. kornponenta promenljiva. Skraceno se
11 ~~lro~PQI!lenta oЬeleiava sa А, а druga эа. В.
. ....,.-'W'Uk:im paгovima irnamo komponente С, D ttd.
g!

Probna stan1c·a za ispШvanje raketnih mot~r~
firme Nortlt American Aviation и Santa
и
san~ kod Los Angeles- a (SAD)

') Naz.iv

~or koji pretstavlje siвtern netda lloje •
za]edno ~u kroE pl"'8tor.
Medu dvojnlm zvezdama МЬаr Ь081 Jtёlto..
liko prvenstava. On је prva dvojna zvellda
~ _dur~i~om. Bilo је to 1650 godine kada је
R1colt (Ricc10li) za.pezio da se sjajni МЈ:вВr •"
s~j~ od dve zvezde:• А sjaja 2.4 i В .сјаја t.O
pn'?-dne veШ!ine. Bradlej (Вredley) im је 1'185
godme prvi put precizno izmerio otвtojanje- t
na.Sao da ono iznosi 14". Prema tome,. Alko•
rom imamo tri kompon-ente. То је pno pryenstvo ovog sistema zve2da.
Drugo prvenstvo odnosi se na fotograf&Jm
odret!ivanje polo7.aja komponente В prema А Ь
1857 godine (Вond).
Тrееа medalja Mizar.ova ЬUа је najinteresantnija. Pikering (Pi~rinк} је 1889 ~
~pektr~kopski pokazao da је komponenta А
ISto tako dvojna zvezda. Jedna od njth 1ma 1.'10,
а druga 1.62 puta veeu masu od mase Sunca.
ОЬе zvezde opiAu svoje putanje oko zajed~
kog srediAta masa za 20.5 dana. NeAto kasnije
Forst i Lee utvrdili su slitno i kod komponente
В. Ovakve zvezde gde se tek iz njihovih spek•

CITAOCIMA

.. Da Ьi izisl~ и sиsтet nekim zeljama \ sugesttзama, итedntstvo » V asione«

је odlиcilo da
иvede izvesne novine koje се dopтineti da se u

vecoj тrveri zadovolji siri krug citaZaca. Zato ~е
od ovog Ьтоја иvodi stalna rubrika »Za na!e
pocetntke «, naтenjena и prvom r~du omZadini
koja tek иlazi и tajne naиke о nеЬи, kao i rubтtka »Strucni pтilozi«, u kojoj се se objajvljivati C!anci za najuzi krug strucnjaka, clanci kojirna ро rnateriji kоји оЬтаdији najvi§e odgovaтa ји stтanice » V asione «.
Uтednistvo koristi ovu priliku da i ostale
citaoC€ zamoli da ти jednim pismиn saopste
svoje тisljenje, .svoje primedbe i zelje u pogledи итedivanja "V asione «, а naтoCito sta Ьi јоЈ
i и kome oЬlikи voleli da пакtи и njenim stupcirna. UтedniStvo Ьi Ьilo zahvalno za svako takvo pismo, jcr Ьi ти ono olaksalo da pтavilnije
usтeтi svoj rad. Nije potтebno naglafuvati da
се svaki koristan predlog Ьiti pтihvaeen и granicama mogucnosti, а narocito ra.spoloZivog
prostoтa .
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lkoj pl~i i pri kratkim eksponaf.ama ltdnak
oko 2". to 1edi da
fot()jfrO.f. om pl
ne.
mogu .zapez:iti perovf na manjem uglovnom: ot..
etojanju. Prema tome za vi%ua1ne ~~
ostaje jol uvek ~ napor da
obuhп
Ыlski parovi kojih је danas sv vt6e \. viJe. ler
smo daleko ocl Щ{а da su sve zvet.d do 11 pri~
vidne ~lifine, Ш priЫl!no 330000 zvezda В .
о. kataloga. pa!ljivo p~edan~
~Udm. durbinima kojima se jediлo i mogu uc>Мi Ы i
p81'0vf.
U ~Jedu pra.Cen ја dvojnih т.vezda POvoljna је &ienica ~ mnotte od n jih \'t'lo рото
meniaju rnec!usoЬni polofu\. D:mas im3m0 oko
400 dvojnih zvezda kod kojlh
m• o odf'edfti
sistem elemenata putani komoon
В
ko
zvezde А. lz p~leda f merida М. Р . MuU r
mi Сето ovde datl vтemena trajanja revoluclja
(tJonji red) kod 300 parovn:
13
19
47
G-10
10-20 20 - 40
39
4.'\
38
60-1<10 100- 150 1 -250

Da Ьi s o<J.r; Па putaлja komoonente В
d tne zvezd na
novu m ren ta р
men oolcnaja 1zm u d'•e Ы · ke swtJ to~k
na. о
ianju od 1" , Ш maniem od 0.5" . ~
• ро1') Jв rno ~no. kret.aлia Ьа' 1\aju u
krщro koji dоЫiапю u onoreenom rest"ku jedn_ diAk , ootreЬn o је da komoonen ta В оо·
od oolovine svoie pri\ridne eliose Iz р ·
trleda vidimo da od 300 oaro •а
~а 13 irмlu
luciju maniu od Hl podln~ (\ znamo ti;1
va тevoluc i ia tтni~ 1 f\8. Juoi ro''"" 11 86
1
tum ova 29.46
'na. Т ј 'rrem ko!e је
nvfm olanetama. potrP no da ooiml S\roi puthj oko Sunca. MPdu З О dvoinih zv~A!з
irn1t1no svep !ednu k ia svoiu outanlu opiA
ьrtьtimo и lsto vn>m
i
1\l'S
iena rlucHa traie 1.'12 I(Odina. а \oeiHrn оо1 osa !70.22... То је K uioerov Pflr WoH зп. ~de
IU kom~Юnente ko
i.st fl sia \а vaka l О oгi
vtd veii&e а: Мја је paraJak jednaka О 19
jedn~
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D Ь te imali pretltavu о jednoj opti&i
dvojnoj zvezd1 i promeni njihovih UZiija.mnih
pol ј
n
om svodu dajemo ovde sliku
pol
opti&e dvojne zvezde - 1516. Strelica

krOz tvezdu А

va

oznakom

Р. М.

287.9° ozna-

veli&u 1 pravac nj nog вopstvenog k.retanja u toku 100 godina. Sa s11ke se ujedno vidi
о utronomi mere- polo!aj komponente В
р
А. Za to ј ро'tх'еЬь.о izmerit1 jedan ugao
(polot.ajni ugao
8) i !eclnu duiinu ~
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tЬа kod dvojnih zvezda
~ ..._,А Sunkretanltma ..,.....
elemenat
lщla nemamo uadl' о kretan]'u te!W8
_._._ Opet se r
e.rv. _...,.....
rekli da је pravomua u pl"'OIJtoru za koje smo
. kod
Мnfjeko i jednoliko. Sopst~o :kгetankJre...... ~ .. ;e
is
. reda kao 1 sopstveno со-.. ...
zwzda toga зе
kЖе brzinotn 19.5 kmlsek.
ndeg Sunca koje ве
da tika u toku
lako su rastojenja iztne<1u zvez.. ve
' tvena
duleg vremenskog razm,aka DJihOVЗ SOp5
kretanja i sopstveno kretanje ~ s~c~
Jzuvati znatnu promenu u rastoJan]u 1Z kod
naa i dvojnih zvezda, Мо izazi~ i !?"'mene
njihovih poluosa elipsa koje opiSU]U.
Sve su ovo proЬlemi sa kојЬ:М se ~recu
aзtronomi pri pral:enju :kretanJa u Jednom
paru d VO]'nih zvezda · Primera гadd. ovde da]emo
1 ·edn
sliku poloJJaja z~ ADS 7284 = .I 312. Ј
е
normalne v:izualne dvojne koja Је vec Skoro
triput opisala svoju putanju. S~aka un~ ta~
pretstav1ja srednju vrednoot viSe meren]a. Ро

fOtografsku ploeu. ~ se ovde neeem0 ~
ti na opisu n.ovog lika zvezda nego ё-.va
k . .,.
"'"' 'POenuti ёinjenicu О О]ОЈ ]е govoreno Da ~
clanka u vezi s~ k:onчюn~n~m А kod }lfj.
Radi se о poJaV•l udva]an]a spektr:.IR:t
zara..
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neke od nјЉ doЬivene su iz m~renjЗJ u toku 40
i vi§e noei. Gledaju6i ovu sliku imajtte na umu
da ona pretstavljra u kondenzo\IIЭJnom obliku
rad desetina i desetilna astronoma od Irojih smro
u ovom clanku nabrojaЬi пajpoznatije medu
njima.
Spektroskopske dvojne zvezde. - Мi smo
videli da su mogucnosti na&ih instrume.nata
ogц-aniCeпe i da П'.moge dvojn:e zvezde mogu i
najvel:irn durbinom osttati samo j'ed:na svetla
tacka, :koja nат .na prvi pogled ne moze dati
nikakvih drugih oЬa.ve5tenja о seЬi. Medutim
nova tehrrika omoguCila је u 19 stol~u da lik
zvezde doЬij~mo u obliku spektra. Mesto svetle
ta&e kroz duгЬin vidimo jednu krэ.Cu ili dиZu
traku !spгeseca.nu svetliiт i tamni.m linijama.

.

~182.
1

·1
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St.

З

Nэ. s1ici је zaroiSljeno da је masa zvezde А
dvaput v~a od ~se zvezde В. Zaj_edni~ko sre.
diSte masa na1aZl se uvek na duzл. ko]a spa~
ove dvte zvezd·e i to dva put bliZe zvez<li А.
Svaka zvezda opisuj.e oko zajednickog srediSta
svoju elipsu llroju oЬidu za isto vreme. Kad ~
zveroa А naj•bliZэ. srediistu ·m.asa k~emo da ~
u periastr:onu, а kaкi је najdalja ~~~ da ~
u aopoastoonu. Br:zfula zvezda na putan]l ozna.
cella. је punLm stre1ioama, _а p.ravac prema ро.
smatraeu 1sCrltaindm strelicama. ·.
iz fizike nат је :p oznata pojava Dopleroo
efekta: ako se jed.a n svetloвn.i izvor pribli.Zйl'l
pqsm:atracu, spektmlinre licije ~:юr~;naju se m·
zmerno brzini izvora prema 1Jubllcastom delu
spektra, а ako se svetlюsni izvoг ud:Ujava оо
posmattraca spektгalne linije pomera]u se preina ~nom delu speiOtra.
Prema tom:e, a!ko ooober.em:o 4 trenutka:
t1, tz, tз, t4, u :kojima . ~~amo speiktar zv~
koje se nalaze u pol.o:гJa]tma А1 В 1 · · · А 1
onda cemo dmati ovu pojavu. u wenutku tl ~\11zda В se pil'liblifuva pO.Smatra cu svojom naJ'~
6om mocr"бom
brzinor~, 1dok. se zvezda
А odmOWJ·
nt
."~
.
. ,
ga udaliava J.Sto tako SVOJOm na] veco~ .. Jt
com brzinom. Prema otom~ ·s p ektralne щщеvi
kog e1emen,ta zv,e zde В Ьiсе tada za naJpei·
moguci iznos pome11ene lka ljublcastom, ~~ ~
tr.alne linij~ istog eJ.ementэ. zvezde А Ьi lt:
· --- ·
s prema crven
meт~ne z·э: naJvecl mogum IZno . . .,
spek-lri
delu spektra. Prema toone liiUJ~ u do naJ·
ovakve dwjne zv<ezde Ьiсе razdvo1 ene korir4
. veceg moguoog iznюsa (v. sl . na 3 sЬr. da kJIJ
Ovaj momenart obe~eZэ.va proJ..az zvez
njihov periэ.Sitron.
. в u ај7)'
U tr"enutku tз, kad su zvezde А: 1.. zvezЛ:
a:stronu svojli.h putanja ~pektralne lmtJe ezdeВ
А. pomerene su ргеmа: ljublcastom, ·а zv
р.геmа c.rvenom delu spektra . Nю ovo
nje је manje nego и prethodnom
ovom tr€'Ilutku . limamo ponovno

. .~.ОВА IV, 1956 број 1 - - - -- - - ~ Iinija aii u smanjenom iznosu, ~to
nат oЬeleZзva prola.te zvezde kroz njihov apo-

astron. Najposle u trenutku t2 i t. zvezde se

Iae(:u normalno n~ . pravac od posmatraea ka
zvezdi, ра svetlosш 1zvor nета nikakva pomeranja u pogledu IIO.iave Doplerova efekta.
spektralne linije_ i jedne i druge zvezde ро~
puno se pok1apaJu 1 posmatraё ima utisak da
vidi spektar jedne jednostruke zvezde.
Iz ovakvi? spe~~ra~nih merenja, koja su
mn~o kompl~OV~_Ja ]er sad:rZe пajrazlicitije
polozaje гavru u koJuna se zvezde kreeu u odnosu па pravac ka posmatracu, astronorni izraeunavaju elemente putanje zvezda А i В kao
i druge podatk~ koji su nam neophodni pri ispitivaniu neЬeskih tela.
1950 godine stampan је Murov i Nojbauerov (Moore i Neubauer) katalog spektlroskopskih dvojnih zvezda (5 ро redu) koji sadrZi elemenre 475 sistema publJikovanih do 1 janнara
1947 godine. Re1ativno mali broj ovih zvezda
posledica је . opanicene nюgu6nosti dobljanja
dovo1jno veblcih spekt ara na kojima Ьi se ovakva merenja mogla oЬavljatL Za sada ovde dolaze u obzir samo sjajnije zvezde.
Fotometrijske dvojne zvezde . - Ako је u
prethodnom slueaju Јеdпа komponenta slaba
sjaja tako da ne moZem.o doblti nje n spek:tar
imaeemo utisak da se radi о jednostrukoj zvez ~
di. Medutirn ima sluO.aj eva kada је i ovde mogu6e nesumnjd.vo utvriliti da se radi о pojavi
kod dve z.vezde. Opet ce mo se posluZiti uproseenom slikom 4, gde smo pretpostavili da su
оЬе zvezde iste mase i preCлi:ka. Njihovo teZiSte
naJazi ~ tada •U centru kruga ро kome se 1kтeeu
i zvezda А i zvezda В ostajuci .u vek па kraje-vima preenika kruga . Pretpostavicemo da је

в

.

SL. 4

zvezda А druge а zvezda В 4 pгividne velicine.

~~ zvezde zajedno cine utisak jedne zveroe sa

SJaJem od 1.85 pri.vidnih ve-Iicma.
Ponovo cemo odabrati 4 trenu tim u kojima
oba~ljam.o me renja sjaja date zvezde. Ova m e-~e~Ja naneta u ј eclnom koordinatnom эisttemu
аЈе ~m sl. 5. Ро a pscisi smo n.an.eli vreme, а
~ ordinati me rene prividne veliCine. Pri tom
]е 4 .J:>Ii.vidna velioina dole, jer је zvezda utoliko
S~bl]eg sjaja ukoliko јој је prividna veliCina

vec:a.

---

U Lrenutku r. u poвmatra«- о oko itu zraоЬе zvezde. Ukupan sjaJ koJi оо meri iDJ08i
1.85 pri\i dnih ,. liNna. On
је nc-promen)en
sv~,~o pol<_>iaj u tr~nutku t •• U bliziru о 10g ~
.

CI

lo~~a DOёmj zaklanJanj

,Jajne zvezde А tamnчom zv zdom в.
\isno od brizne kojom
. Z\~ezde krel:u oko zajedni kOf{ teti~
:zakla-

z

nJanJ-e mot.e trajati od n k liko minuta do nekoliko ёasova i vi.Sc. Koliko ее zvezda А
ti
nevidljiva zavisi od prol:nika i zvezd А i В.

Sl. S

U trenutku t 2 Z\'eZda А ј

potpuno pomrazraci samo
zvezde В. ZЬog toga ј istem zv zda sla.Ьijeя
sja ja odnosno sjaj<1 4 prividne \'eliCine. No l:im
iza kotuva zv zdc В \)OCne pojavljivati kotur
sja jne zvezd
А, J)OCinje i pojaeavanje sj Ј&
koji ub.rzo dostiZe voj u normalnu jacinu Prl
tom sjaiu zv zda ostaj za sve vreme dok
komponenta А kre6 od А~ do А~ а komponenta В od B z do В 1 . Rred t renutkom t, po8nje zaklanjanje zvezde В iza zvтezd А. Usled
toga ponovo nastupa sl aЬljenj
zajednickщt
sja ja zvezda .i u trenutku t . zvezd.a. im.a јај
prividne veШ:in zv zd А. Razlik.a t• - t 2
pretstavlja polovinu per iod oЫlaienja komponenata oko teUSta masa. Od t, do t6 kads. u
zvezde ponovo u sШ:nom pold'~ju kao u t renutku t2 zvezda im a norrnalni sjaj da Ьi
u
trenu.tku tq ponovila p ojava v Iikog opadanja
sjaja. Razlika to - t2 pretstavlja vr me i n
revolucije komponenata А i В oko taёk С. Р java, dakle u potpunosti liCi na pomrac nj
Sunca,. gde ulogu zvezde В igra М ес.
Iz ovog opisa pojave n
mem pretpo tawti da је u prirodi sve ta~ prosto. u el:ini
slueajeva ovd·e se radi о vrlo bliskim zv zda.raэ.
koje su zbog velikih medusobnih sila i priv1aeenja izgublle svoj sferni oЬlik te pretstavljaju
obгtne elipsoide. U takvim lueajevima pored
komplikaeija koje imamo od nэ.giba ra\rni. putanja komponenata u odnosu na prava.c ka posmatracu, nastupaju i komplikacije u njihovim
kretanjima, а to znaci d. u izgledu kri
promene sjaja. Svaka kriva promene јаја pretstavlja vrlo teS.ku Sifru na kojirna rnnogi struё
njaci tro5e dane i godine dok је objasne.
Opisani slueaj pretstavlja pribli.Zn.o prom
nu sjaja poznate zvezde Algola ili Beta u azveZdu Perseja. Da је ova zv zda pгomenlji\'a
sjaja zapazeno је jos 1669 godine (М ntanщi)
а :zmtim ponovo 1692 (Maraldi) no tek ј Gudrik
(Gocoiricke) 1782 godine iz pailjivijih mer n1a
promene sjaja ove zvezde uspeo da poja\' U pr vilno pгotumaci.
ёena i u posrnatracevo oko s tizu

ћ

fo

IX KONGRES
U ARODNE ASTRONOMSKE UNIJE
tr.kl nauenlcl. medu kojlma W.
dl"\&fl. prut.Ui tronom!jJ.

Parsonв, Натщ110 1

Zovrtavajucl svoj govor g. Costello Је rekao:
dozvoljcno cla u svo,ls\vu pret.sedn!kц
rм!е zcm.lje, koja se ! lvo interesuje za ocuvun,Je "
akoa mtrn. !zrazfm nadu da се ovaj kong res, kiiO i
dnvno u Zenevl odr!an! medunarodn.l kongres
JtJea.rn, ozna~1ti novu etapu na putu koJI vodi
norn. prema komc. ve6 mnogo godino, cov•eea~~~t"' '
upirc p.rcnera!en.e poclede. Naclam se d ~ vш
dat.l plodne rczultote u nastojaл ju d o е p/'O$lre IJto
nlc: naleg saman,Ja, i da се pi-u.tiiJ. snat.an doPrini:f
m1ru 1 dobroj volj! Мtavog ~veЬln stva c .. . •СЫ
mJio tМlte<o. ... tj. •Dobrodo~H sto hЩ ada puta •. 1)
le Pretsednlka irske vlade p:u- re~ l uputlo
na 1rskom jez.lku Е. de VaJera, is\.akлuU i pownti
prvak, а zallm su govorШ јо~ prof. Btiick, D r de В
pre ednlk Saveto Dablinskog iлstituta z.a unapredtn)t
nauke, 1 piOf. Otto Struve, pretsednik м ~aunorocu.
Ul.ronomske unJje. OsvreuCl se na znaca j ostronc)ltiiJI~ I
kao nauk , prof. Struve је izmedu ostaJog kazoo: •
vl! , st:ronomJja nlje sad toliko • n е k о r i s n а •
1\t'koda, jer ј stlmul!:rala p rou~vanje atomske eile'
i/,iJe. А danм, kad se ozblljno rasroat.ra buducl pf'OCI'IS.
k1IO ito је pi1a.Dje ~to&og Zeroljinog satelita. Ш t1t
1 vaal.onskog lel.a, оnв oЬe6avn da postane jedna cf!
vr)o korl.mlh lЦiuktl ц prnkt#nom smlslu rec!c. •AsWnomlja, rekn јо on z.at:im, ima int.erпa clo n.oJrtl ki · ·
wr Ј Шhtc: akUvnu snradnju sv,lh clvШ t.o\•MJ.h ~~~"
rodo. А Uoijn nt1 toj1 da роvШ sve temlJe koje
Dt.tnt.ertsovnne w nau~a Jstrafivanja. Astrooom!Ja
lvCOЬuhvatrw. i mnogl od 'te!kih problenш m glJ ьt
rd:Ш
pomoeu posroatrnnja kojn Ьl biln ~
eitav zemljine povrti.nec.
ProgratDom iz 1:rske volшlne muzlke, ш praЬIJI
harfc:. z.ovriena Је sveOO.nost otvo.raл.j a кong.re.sa. .
Ј toa dana, popodne, u parku . EarJsi ort TertOtt'
Unlv~ty CoUege-.a oЬavljeno је g.rupno f
11Щј tvih kog.resista, а odmah w tlm od.rfaoo )е
net'Qlno ~е u sa11 •Мansion House•, nэ ]);1 ~
ltritu, nC!daleko od lepog •St S1epben's G rect~ •-~
Prof. Stru , u sVOjst.vu <pret.sed.nika IA .. ..ЈоЈ~.
Је .. м
uc, PQ је generalni sekretщ p roi. Os~.CГ..
n\i bud

'*

podn

hvdtaj. Neposredno pre toga Ы Је~~

pftenja Ј ~taja za snstanak. Pred I!U.,
IIC!r8lnog Zl1illedanJ~ prot. Kukarkin, ef del
Predlo!io је <ia se na.redni Х kon&t'!S 'С
1858 8odlne, odrf.l u Moskvi on Је u tovremcnO w

nd

') Inld PQ&clrav, pr-. plsc:a.

&АСИОНА 1'/,

_

tundamМ.tae1~
N. dlakusiDnom aastanku u vezi satreЫ
revWJ
nlm zvezdama raspravlJ alо se о po
kaO i о
upotpunjenja tundamentalnoi kataloga i ~К~, Pulkovi,
radovuna na funda,mentalnOJ astronom Jl ... (Afrika)
Grln!h!, VaAingtonu 1 na Саре opservd at::;l na ji!Znoj
Narotita pa!nja poвv~ena је Ыlа ra ov
polulopti.
·
kad tome doSastanci su tcsto Ьili vrlo dugt! ра. ti
gleski
damo da Је upotreЬ!javan gotovo tsklJU vo :n
ta
1
jeztk, postaje razumljivo da se k~ .mnoglh ~~e~~t·
po1le takvJh diskusija, kraj sve nJtbove z.aniJnlJ V Ј.,
zapo.t.ao veliki umor.
riredbe
AIJ utoliko su Ыlе prijatnlje razn~ druge Р
р~
alime onoj na dan sv~anog otvaraщa к:g~irske
oebno t.reha spomenut.i prijem kod !'rets n а
RepuЬlike, u njegovoj rezidenciji koJa se nalazt u ::;:
Phoenix Park-u prostranom naclonalnom parku
Ј
DaЬlina. Tom prjlikom, а to је bilo 31 avgusta popod':le!
prire4ena је za kongresiste . garden-party•, na kOJOJ
вu pored Pretsedntka g. О' Kelly i njegove sup~uge,
ueestvovall i rnnogi pretstavnici Irske vlade, diplo.
.
matskog kora i drugi.
Medutim astronornl su i ovog puta pokazal1 svoJU
prirodnost 1 'nedovoljnu vimost i s.miSClo ~ ~eremo
nijalne lorme. Obilno poslu!enl raznlm slatk.iStma, Ье~
lom kntom ~jem, sladoledom - v~ prem~ zelJl. l
ukuвu, uz pratnju orkestra ko!Ja ver:ovatn? шkо nl]e
alu~o. razmlleli su se oni zatim ~iroktm ale]ama parka
Ј preko travnjaka, Ьa§kar~i se komotno kao da su kod
вvоје kuce. А kad se јо§ pojavio i odre:<l . Skotl~da:n<l
аа gajdama, predvoden kapelnikom ko]t Је h1t~ pokretima u taktu muzike, svoju dlrigentsku ~ltcu . ьа
сао vlsoko uvis da Ьi је potom virtouzno prihvatю u
njenom obrtл~m padanju, razdragaлosti ni~e Ьilo
kraja . Zabora1(ilo se tada na svaki red, i . tek kad s.u
zastave ispred rezidencije spu§tene, shvatllo se da Је
vce krajnje vreme za razilaZenje.
Ili, isto tako, srda~ni prijem па Daлsink opsez:vatorU~ na poziv ргОf. Brtiok-a i njegove supruge, kOJOm
prilikom је posetiocima demonstriraлa primena astrote1evizije prikazlvanjem Meseca na dva гazli.tit,a ekrana, а pomoeu starog 30 ст refraktora (• Sourt.h Retractor•).

1956
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Ра onda, nezaЬoravni izleti radic::~ozo~ do Кilili eonnemara-e, letovaliSta 1 izletJ§ta na ju
1am;:noj obali Irske, koje је organizova1a Uprav~
r::.~og turistiёkog dru~tva, 4 septembra;. Ui, јо~. IJ06le
zavr~etka Kongresa, izlet do Beifast-a 1 ~gh O!)servatorije (Sever= Irska), na poZlV tamo§ щe Vlade...
zvanl~o. кongres је z_avr§en u ponedeljak, 5 sep..
tembгa ророdле, Gene~aln.tm zaseda':l.Jem, na kome ie
Oort u tme speclJalne komiSl]e, odret!ene od
prof · Izvrsnog koПll•t е....
•- U ПlЈе,
.. .pod neo. ~:ed1. og sku!)strane
§tini u vezi sa pro~lem,om stalnlh ~o~tSlJa 1. Clanstva
p§te kao i ро .pttaщu reorgaшzaCLJe kOJU u torn
~::U.S 1 u' treba sprovest,L. Ро ov_om predlog~, punopraV!\1
Nan Unlje ne mora ..~bu<i.uct; blti nemmovno l clan
neke od stalnih komlSl}Зi щeruh.
Po§to su pro~tanl i~ve§tajl Izvr~nog i Finansiskog
komiteta, pre§lo se ~ 1zЬor novog pretsednika Unije
. ·ectnog podpretsednika Izvr§nog kom1teta. Kandida.
~ra prof. А. Daлjon-a, direkto.гa Parisk~ opservato.
rije, prihvacena је jedлoglasno 1 pozdravl]ena spont,a.
nim aplauzom.
Predlog na~eg Nacionalnog komiteta za astronomiju da ~ pored гan ijih clanova pojedini.h komisija
Unije, prime kao clanovi )os tri na§a pretstavnika (za
nebesku mehaniku, za latitude 1 z-a vreme) , prthvacen
је u celosti, tako da SCld.. u stalnirn kornisij~ma ,Unije
imamo ukupno osarn sVOJih deleg,a:ta. Pшhvacen Је isto
tako i pгedlog sekretara naseg Nacio~ a ln_og komit,eta,
prof. L. Randicai. da se 1:1 d~~vn1 red 1duc.eg kongresa
unese i pitanje popularlZClCtJe astronomt]e, ko]e postaje sve aktue1nije, zЬog toga sto postoji opasnost da
rnnoga savremena astronomska dostignuea usled pogresne vulgarizacije krOz svakodnevnu stampu budu
i pogre5no protumaёena od straлe §irokih maSCl.
Na kraju, t,reba jos jednom podvuci da је kongres
u Dablinu Ьiо vrJ:o p1odan i da se rad razvijao u duhu
potpune saradnje na svim podrucjlma. Uos_talom od
pretstavnika jedne intemacionalлe n31Uke, kakva је
astronomija oduvek Ьi1а, to se moglю s pгavom ocekivati.
м . в . Pтotic
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су да остваре д аљим развојем реаЈtТИвноr мо
тора до 800 и 1000 kg потиска пројекат ваэду
хопловне ракете са mtлотом. Она је треба.'lа дао
достигне висину 1000 m са потисttом 750 kg.

Сама ракета је снабдевена

Укупна дужина апар ата износи-'tа је 8 m . Ре

ак-rивни мотор налазио се у носу , а резерво

а ри и пилотска кабина смешrени су у задњеи

делу. Дужина мотора је била

1 m а пречmtк
60 cm. Погонске материје : течни юtсеониtt и

бензин. Паљење горива електричним ПУ'f'!М
Командовање се вршило директно из коман
дног м~ста променом правца издувних гасова ,
пошrо ]е ракетни мотор био покретан на све
стране. Циљеви другог "Удружења за лет у

ва сиону" састојали су се из следећих тачака:

1. Изградња ракета за истраживање високttх
ваздушних
слој ева и регистровање резул
тата мереља . Због мале цене кourraњa ова
квих ракета и могућности да се, nрема же
љи, често употребљавају треба установит11

сл.

20.

Прва ракета са те'Чnu.м. zориво.м. А.м.ери'Чкоz
ракетпоz друtитва

сл.

21.

Схе.м.а ракете са nи.л.ото.м. (1 -

бpano.At; 2 -

кри.л.ца за стабилизацију; 3 -

аеродром

као

и

друго

,.Удружеље

"Прво је израђен млазник (тако је био за
МИIШЬен цео мотор) у коме је могаQ да са
горева бензин са течним кисеоником. Пре
но што је пронађен nрави однос мешави
не, требало је савладати још многе те шко
ће. Код nрвих оцита потп уно је изгорt: о
материјал. Температуре сагор евања пења

nрема

nримена

nроцени,

ватросталног

nр е ко

20000

материјала

С.

је

У Америци је
основано "Америчко ракетно
друштво" nод nретседништвом David-a Lasser-a. У овом друштву nрви nут су се оку
nили Американци заинтересовани за nроблем
ракета .
Званични
орган
удружења
"Astronautks" појавио се 1936 године. Прву ракету
са течним горивом (сл . 20) конструисали су
Н. F . Pierce и Edwaгd Pendray (први од ове
двојице види се поред ракете на сл . 20). Као
гориво служио је кисеоник и бензин који
су били смешrени у обе носеће цеви. Мотор,
хлађен водом, смештен је у купастом врху
ракете. Приликом испитивања мотора на nро
бном столу 13 новембра 1932 године добијен

оnити са ARS-2 извршени су 14 маја
1933 године ·у Maгine · P81rk-y (Щ)жава Ајn енд)

је потисак око

бама".

што

нападна

саних

30 kg

тачка

ракета

за време

20

реактивне

лежи

исnред

секунди. По

силе

код

тежишне

оnи

тачке

са њима се могу постићи веома добри летов~
стабилни
лету

Таква

нису

у

УЗдУжном

изведена

правцу.

из

исnитиваља . изведена

другом конструкциЈОМ

Испитивања у

непознатих

разлог·а .

су први nут са

Beгnard-a

Smith-a ко
ја је била веома слична са ARS-1 . Мот~р је
такође био мо~тиран између . цевастих резер
воара . Ракета Је носила са собом један мали

Први
и

завршили

nосле

су

се

ексnлозијом

неnосредно

старта.

После ових nрвих опита амери чки х n ионира,
број чланова "Rocket Society" nо ра стао ј е та
ко брзо да су даљи радови мог л и бити из во

ђени у великим размерама . Ал и неnосредно
пред почетак другог светског рат а задесила
је ове пионире иста судбина к а о и њи хове
активне колеге у Немачкој . О с та ли су "уса
мљени nокретачи" а јавност и х ј е знала наЈ 

више по "nраскав~м и ексnлозивним nриред

Активни чланови служили су за време дРУ 1 01
светског рата већином у војним цент рим а за

истраживања као саветници з а рроб л еме ра·

кетне тех•н:ике

те су на тај н ач ин моглн да

сакупе до кра'ја ове гигантске борбе nлодове

свог непоколебљивог рада Америчко ракетно
друштво са преко 1500 ч~лнова било ј е наЈ~
веће удружеље ове врсте на свету и узело Ј
учешћа у осниваљу Интернационалне астро
наутичке

федерације.

већ

nриликом

nрв их

оnита дао

I;~ ЗНОси

минимално

а

сем

тога

и

радио

ске

ракете,

упрошћено

4.

само

око
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"За
пуно

литр а

бенз и н а.

У

тадашње

скромним

врем е ,

веома

средствим а .

За

делатност у

ј едној

n и ше сл едеће:

кете са течни м г оривом био је ба ш не с и ме
Пошто

су

са

о вим

n рвим

апаратом стечен а иску ства у вези с а nаљ е
њем, слета њем
уз
nом оћ
n адобран а итд . , .
прешло се н еnоср едно · на кон ст руис а ње т з в .
Qсне штапиhаст е р акете код које ј е мото р

уграђен на вр ху а nадобр ан у

pen y.

Рез е р

воари су смешт ени у цев аст о т ел о ".

Старт ових аnарата уnотn уности ј е задовољ ио .
Постиl'Нуте су висине између 3000 и 4000 м,

али ни код ове к о нстур к циј е стабил но ст није

била како се желело. В одеће л ичности овог

дРугог "Удружеља за лет у в а сиону " ми слиле

зап а ж е ног

Овде

о бл асти

неиз в есн а n итаља стабилиза

расnор ед.

било

nилота.

та кође

успеха

треба

са

на

поменути да тешкоће нису биле мале упркос
делимич.не,
истин а
скромне , nомоћи .држа ве .

ције. Разлог нестабилног лета ове п рве р а - .
тричан

управљаље

шпирит у с.

време први х исп ит и в а ља у л ету n от
су била

би

на присуство

Ово друго "Удру жељ е за лет у вас ио ну " мо
рал о је 1933 године да се ра сп уст и и п оред, за

собност летења овог модел а. Убрзо ј е по в е 
ћана висина лета и ДQ л ет о в ог м а л ог ап ар ата
чији су резерво а ри садр жав а ли 1 лит а р ки 
и

што

Имаће се у в ид у извођеље реактивних га
сних турбина . Мож е се очекиват и еконо
мичнији погон обзиром да се код реактив
них мотор а може употребити сирово уље 11

1931 године, а ст а ртовала је 14
1931 године. Она је узлетела , додуше ,
на 60 m , али је тим е n о св едо чена сnо

nубликацији Неб ел

nутем.

обзиром

nочетком маја

сеоника

Берлина

ове важи у с у штини исто што и за поштан

Прва ракета са течним гор ивом завршен а ј е

само

минута ,

З. Изград ња д аљинских ракета са пилотом за
брзи превоз nутника nреко целе Земље. За

резултате".

маја

5

Управљање овим апаратима врши се регу
латоро м брз и не кој и се налази на ракети ,

н иј е

добре

ра

и ЊУЈорка 25 минута и Берлина и Токија
40 минута . За један сат може се достићи
било кој а тачка на Земљиној површини.

за

до сагоревања
мат ериј а ла . Тем пе
ратуре при сагоревању
бензина и течн о г
кисеоника леже nреко 30000 С, Услед ов и х
nотешкоhа израђен је ракетни мотор QД
лаког метала са воденим хлађењ ем који

1930

риза

основао са Ing. Riedel-oм и
Проф. Oberth-o~ у Berlin-Reinickendorf-y " ра
лет у васиону " у Немачкој. О радовима и ци
љевима удружеља наnисао је Небел касније
следеће :

поurган~ких

те даље по балистичкој путањи на вел11ке
даљине. Време лета између Берлина и Па

1939-33 Ing. Nebel
кетни

долекометних

кета за преношење nисама и робе. Ови апа
рати , када достигну максималну брзину , ле

реак

дошло

падобран који се аутоматски отварао на одре
ђеној висини.

2. Изградња

пос са naдo

била беспрекорна , те је код мно гих опита

4)

брзу и поуздану службу за осматрање вре
мена помоћу ракета са течним готтвом.

тивни .м.отор; 4 ny.м.ne и ко.м.ора; 5 резервоари
за zopuвo; б nи.л.отска кабипа)

Ни

-

па добраном да би

се њиме могла сnустити . Пи!IОТ би морао да
напусти кабину на максим ално) висини и да
се такође спусти nадобраном .

ле су се,

(Наставак

•

22. Ти.л.ипzова
барутпа рак ета

С.л. .

р а кетне техн11ке ва-

ВACBOIIA IY,

~!рој 1

1956

~~~~:=::~----~------------~~----------------~===:е-:n:о:ИОВО:: ракетве пробве летове, ~
rcmJUIсам nретходио извршио даља n~

uno нарочито у уређају .за даљкнсж0 ко
=вање- То су бкпе моЈе поwтанске ра.

кете vз до V5 које такође нису воскпе по.
аиске пошиљке. Први лет ракете са по.

::aнciDIM пољишкама према _одређеном цн.
извео сам први пут када Је ствар, ПОСЈ!t

:в"их исnитиваља, толико бкпа усаврwева,
а су се уређаји за стартов~ње пок азали yno.

~ ебљиви:м а стабилизациЈа се могла сма.

т~ти осигураном, док се даљинско кома,.
довање још rвек-.У приличн~Ј

зило

у ,,деч]И:М

мери, папа.

ципели1;1ама . Брдска

no.

wтанска ракета требала Је да служи , у 11\)-

вом редУ. за повези.в~ње теш.ко пристуnач.
них места. Пошто се ЈОШ нису могле ПОСТЈ 1 •

hи велике даљине лета, потребна cиrYPнott

проналажења циља могла се nостићи до
бром стабилизацијом ракета :( лету уnотЈЈе.

бом довољно дуrачких уређа)а за ланс1 1 ра .

ње, док се даљинско ко мандоваље, које Ј~
још увек nоказивало ра3Не недостатке, lll)-

rлo делимично побољшат и nрименом paдllo.
таласа или невидљивих оnтичких зрако114.
Прве .nоштанске ракете за лет на кр ат 10111
npyraмa биле су оnремљене аnаратима за
даљинско уnрављаље ради исnитивања тиж
апарата и усавршавања лета ракета на в е
ликим д аљинама.
Први

лет

на

преношење

циљ

nошт анском

писмонос них

ракетом за

n о ш иљки

извр

шен је поштанском ракетом ,.V7" 2 фебру.
ара 1932 године.
Ради
исn~тивања нове
врсте

горива

1931

априла

ка

ракета

верти~ал но

године ,

са

Је

Једна

лансирана,

прилично

пулзирајућим

нел~t

млазним мо

тором .

Прва

чим би ракета достигла максималну висину
ле-та аутоматски би се роwирио пар крила, та 

ко дn Је апар:Јт слеотао у клизном

лету. Пре

старта 1-1 nри nолстању крила су увучена У
дУГ
реnпе nоарwине. Развијаље крила врши

1111 тај иа•tии wто се, вакон свгоревања nу
н.

·tt.a, оки.ца nомоћу времеиског упаљача ype-

l)uJ

за раЗвијаље крила.
Командовање је било такође делимично ayтo
MiiTCKO
и
yuanpeд регулисано
обзиром на
нр

еац

ветра

и

висину

Тнлшtr је несреtшо

1031

лета.

nогинуо

nриликом nресо

в н.о барутноr пуњења у своја] лабораторији .
11 nrtpнл. Dr Paul Heylandt nоказа је у Бер
.пнну

своја

(лотисак

ракетnа

160 kg,

t·пецнјалиста

chmJ dl

1031 Ing.

nнте с

за

кола

са

течним

тежш1а мотора

rоривом

7,5 kg).

Био је

сnраољање течноr кисеоника .

нз fр:ща извео је прве звавичне

nоwтанским ракетама. У аустриском

•1 соnису ,.Aus trla•PhUatells t" ОД маја 1946 ГО
ДЈIПС Schmlcdl је написао, између осталог, сле
дсh

:

, ,После

сnм

1928

разних

nојед~шачЈiих

оnита

извео

године nрва исnитиваља у .пету са

nошт неким рак:етама. Радило се о мојим
nоштанским ракетама Vl и V2 које, разуме

још нису носиле nоштанске пошиљке.
Посл
с а.пnђиван.а
разних
недостатака,
којн су се nоказали у лету, из.вео сам 1930

cr,

употребљива

поштанска

ракета

ле

тела је 9 септембра 1931 године. Пошто CЗII
овај употребљиви тиn пcri>ny нo раз рад11о,
те

је

био

nогодан

за

сериску

nроизводњу

у

веtlи:м количинама, одабрао сам ознаку
,.Rl" (ракета) уместо текуh е ознак е .,V"
(Versuchsrakete
оnитна ракета). По сле то·
га nосветио сам се
сnецијализациј и nо

=

штанских

ракета;

тако

су,

наnри мер ,

ле

теле степенасте поштанске р акете кој е су
уЩIУТ на унапред одређен им местима од·
бацивале први стеnен који је утрошио го
риво и један део поште, док је дру ги сте
пен ракете продужавао л ет к а циљу. Да
ље сам развио специјалне по иrганске ра·

кете за лансирање са катапулта уз nомоЬ
стартних ракета или комnр имовано г ваздух а

за пр~ну на

таквим

м естима

могућа употреба дугачких
сирање

као,

например ,

ypel)aja

код

где није
за лан·

исnаљивања

поштанских ракета са бродова и ли авиона.
Моје uоследње поиrганск е р акет е лансира·
не су 1935 године ·и имале су течно гориво.
Пощто су радиоталаси у свако вр еме мо·

гли да буду ремеhени
радиоrrредајни коw
за ометање, ·вршени су опити д аљинскоr
вођења са инфрацрвеним зрацим а " .

Schmiedl

није наставио даље оnите.
(Наставиhе се)

д. д.

м..tarski astronomJ о pOjзvi od 25 oktobra 191).'1 ~
. мeteor• -u Ьг. 3 za 1955 god. (organu Astronomske ј matematj&e s~kcije Dru_ h•a za popularizaciju
dгu'tvenih i Pl' rodn~h na~ka IZ Budirnpe~te) objavJjen је jcdan d~o d1 sku~11e о P?Javi od 25 okt obra

- u

l951 god. U bro]u 2, za н tu gcumu, nalazi se перо _
punl rezime p_гetћodne ~iskus ije _u dru!Pm. ~asopisima .
N:J osnovu ov1.h !Zvora zel m pгikazatJ m1slj enja m з 
dзrskih astronoma о ovoj interesantnoj pojavi, ko.'u
smo mi popularno nazvali •let.eCim tanj irom •. Nazalo t
por.to ne raSJю,laze~_o _ m~~e•· ij alom сеЈе disku<ije, nego
samo noslednJJm miSIJen]una L. Gulyasa, т. Herczeg-a
i G Kulina ( z З broja) , ne moiemo dati potpun i p 1·ikez. Njkakav komcntar ne zelimo dati.
Dr . G. Kt1lin, pozna ti madarski astroпom , na osnovu 1700 po:;matranja iz raznili mesta tvrdjo је da se
pojava cd 25 oktobra moze objasnjti jednim pl anetoidom. teiin ~ oko 20 milijaтo · tonэ.. P1·ema njegovom
mШjenju plane toid ј е tangi1·ao ZemJjjnu atmo~ feгu 1
u me<1uvremenu se •·aspao.
Kulinovo obja ~njenje prirnljeno је sa mnogo nepoverenja. Narocito s_u se ogradili od toga n au&ti saгa dnici Astronomske ops ervatore u Budjmpe~ ti. Oni
su izjavili da је procena •meteorovec mase samovoljna ј ле me>Ze odgovaratj s tvЗI-nostL Oni nikako
ne mogu priћva titi ni planetoid-pг e tpostavku .
Т . Herczeg zastupao је drugo mi.Sljenje nego Kul in .
Pretpostavio је da је svetlosnu poj avu od 25 oktobra
proizveo me~~r. tezine svega nekoliko tona. Smatra
da meteor njje рао na Zemlju.
Da li је p ojavu n a~injo meteor ili planetoid? Kolika је bila teiina ovog tela? - to su pitanja oko
kojiћ se lome koplja. S_vaka strana enet·g;cno ostaje
prj svojirn pre~tavkama, i zЬog toga ј е diskusija
neoЬieno ziva. Smatramo da се zainte1·esovati i n a~e
Ntaoce.
·
L. Gulyas, amater-astronom, ne jskJjucuj e mogucnost planetoida. TeSko ј е utvrdi ti - kaze - gde
је granigэ. izmedu tezine planetoj da i meteora i zato
samo n a osnovu ovog poda tka n e m oze se n acin iti
izboт. U vezi s tim spoщinj e ogrornni m eteor iz 1947
godine u Siliote Alini, k oji nekj astron omi (Fesenkov,
itd) smat1·aju planetoidom. Isto tako - p1·ema miЩ~nju Gulyasa potpuп o ј е sigurno da је velik i sibirski meteor iz 1908 g. Ыо pla netoid. Р а prema tome,
ako se Zemlja 1908 i 1947 g. sud aг il a sa plan etoidom,
za§to to ne Ы bilo moguce u 1954 godin i? Gulyas u
svojoj diskusi ji iz1a2.e i potpunu kosm ogonisku hjpot.ezu razvitka rn a iЉ planeta, kometa ј meteo1·a - sve
zbog toga da Ьi dokazao k ako је teSko uciniti J"azliku
izmedu planetoida i m e teoгa ako је u pit.anju tezina
tela. I ak_g prihvata m oguenost s udaтa sa planetoidom,
on odbija pretpostavku da se Zerolja sud ar.Ja sa Ikarom, је~· је ova j plan etoi9- u to vreme Ьiо daleko od
nas; а UO§talom Zemlji se moie priЬliiiti па svega 7
miliona km. Autor d aje i podatak о p er iћelskoj tem peraturi Ikaтa (900 °К) . O bja ~ njava za~to је pojava
imala tako veliku brzinu (ро Kulinu 50 km/sec, а ро
He1·czegu 63 km/sec). Ovakvu veli ku b•·zinu obja~n ja
va tjm~ ~ to је to Ьi о ju taшj i s udar, t j. slucaj kad se
brzina Zemlje i m eteor a saЫra. S to se ti~e kon a&te
brzine • meteot-a «, s k ojirn Ы mogao da padne ла
Zem!ju, koтisti empirisku f o•·mulu Astapov1Ca (v
3~,5· М - gde је v kona~ na b1-zina u rn/s ec. а М _
t ezma u gгam ; ma) i dobij a vredлos t od n ekoliko stotшa
~etara u sekundL Na kraju svog c1anka Gulyas od~
~\Ја mogucnost da se prilikom ove pojave mogao cu tL
1 ZVU~ni efekt. То tvrd i za to jer је • meteol'« Ьiо na

=

D1·. G. KuJjn izlai
d
na ldeju da
meteot·• Ьiо ogr mne te!in . U lcdeeih neko\iko
tacaka n o. b•·oj:~c emo n jegov pr"tpos vk .
1) Pojavu od 25 kt br:~ nlje m g:I.O pt·omrokovati
boijd. Bo!;di jmaju, uglavn m, m lu m u i
vlj ju
za оЬоm uskj sv tli tt·ag. McduUm 1700 posmзtraa
iz Madarske tvro e d:~ ј рој va bila tako v llkih
razmera da u е u njoj mogli ide ti р еЬn\ • delovl
i slobodnirn okom. Тгаg
nl je mogao prirn t .ti.
Poj ava је щлоgо U~Ua na ibirskl. meteor od 1908
god. Putnici tJ·ansib rsk zeljeznlc vidcl.L . u Joptu
Mesel: ve veliCinc sa d:~ljlne od 1000 kш. BLr6, koji
ј е snirnio pojavu, Ьiо је ud aljen od tela oko 500 km .
Prel:nik poj ave iznos lo ј okq dva рг Cn.lka М e<!evog PI' ivjdлog ko tura. Т z·n a siЬi kog m teora Ыln
је nekoliko hilj a.d a tona, р а р1· ma tom
1 11~ m
L'
ј е moga o Ьlti takv
teiine.
2) Na osл ovu m a dю-skih, a ustt·is kili i ~ehoslova~kih
poda taka v isina pojave izn osil a је oko 200 km, аН ta
visina, na osn ovu amo befkih 1 budimp~t.anskih poda taka, moze ЬШ i vcca. Vee na 200 km gust ina at.mosfeгe је milion put.a ve<:a n ego n a оn јщ mest .ma gde
se gase m e teo гl.
S jaj meteo1·a pL·ouZJ·oku j u, zajedni~kirn dejstvom.
sledeei fakto!'i: а ) sjaj zbijenog i usijanog vazduha
jsp•·ed meteora, Ь) sjaj u ijano~t (rontд samoк meteora, с) sjaj zЬog r ekomb i.nacije a tomз, d) re!lekt<:>vana
Sunceva sveilo t od tvl'::tog jezg1·a l gasnog omota~:~.
а) P rema teor isk jm rac ш1irn a od k inetick e energije svega 2/ 1000 d eo ј е potr bno za usijavan je i ispa J'avanje cele m eteorove JIIase, а ost.ali deo upotre.Ьl]a
va se za jonizacij u, ј za grejanje i pokt·etanje vazduh a.
OV'i t·a~uni vaze samo ond a ako met.eoг preseca сео
vazdusn i omotac, tj . dospe l u niie slojeve. То је i
pot!'ebno jer vcci meteoL"i J)OCinju s usjjavati na visini od oko 110 km.
Nas meteot· nije stigao do te visine usijavaлja.
Energija sudara na 200 kш је S'o'ega hiljaditi deo
onoga koliko је p1·i istom sudaru na 110 km. ZЬog
toga na 200 km ili na vecoj visini ene1·gjja udara sa
molekulama vazduh a nije dovoljna da оЬја ni veliki
sj aj posmatrane pojave.
Ь) Pos to proizvedena toplot.a n ije bila dovoljna ni
za zagrevanje tela, to sja j шet.eora nij e mogao pot i
od usijanog jezgra.
с) Vremenski
interval l't!kombinacije је mnogo
duii. da bi mogao prouzrokovati sjaj oko jedne Jopte
prel:nika 8 km. koja jurl brzinom od 50 km/sec. Uostalom ovu pretpostavku potvr<'Uje i &jenica da na
meteo1· n ije ostavio t1·ag, kojj medutirn ne Ы mogao
izostati prilikom velikog_ rekomЬinacionog dejsh·a.

је
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:.DUUSTAVA

на дан 30 новембра 1955 Астрономско
yurrso • "Руђер Вошковић" изгубило ј е
:or угледног члана Јосиnа Славенск')г,

вiWieг чувеног комnозитора . Славенск -i је
био један од оснивача нашега Друштва

oJSNJA sKUPSТINA

IV BEDOVNA

GO"ТV А .BUDEB вoSKOVIC«

ASТВONOM8KOG овu~

odЬor је u tom cilju u ~in io '!illogo napora , ali postignu.

tn!
u !ivotu na8бli """" lna pretstavl ja prek re cu
'-'h
"""
t ena lzrada astгonoms"''
•1
... DNJtva. Porela Ј е sops v
ledn il napori za
clurЬina 1, nadamo ее, u&Jen! su pos то u вeogradu,
otvaranje naгodnlh opservat.orlja , ne sa
n~ 1 u Novom Sadu.
~
ako ы 1956 godina
Upravnl odЬor Ь1 bio s an,
Dru§tva Ьlla potetak druge faze raz_vlt~a nз§eg vel!kl uspehl
oprrioda poвmatranja•. То bl blo ~tvamo
~· to va~l
Ьеz posmatraщa , а to nаго 1
л.tгonom IJе nета
Ь d
tzgrad ili lnstrumentt.
za amaterski rad. Ako u emo
.
ru1.a mozem '
1 Ьudemo otvorШ narodnc o~ervdato~jJ je Ь~о uzaludan i
bltl siJUm l da naA do~ad )~ n) t га n t е d с
t
с1а 18 opt.lm ':unom moremo gledati u bu u nos •. odlzabrall smo ovaj detalj iz izve§ta-!& Upravnog da
Ьоrа IV redovno) godl§n joj skupi!ti.ni, Јег smatramo ~1
potetak izrade astгonomskth durbina stvamo zna
netto Ьitno novo u I'Эidu Dru§tva. 1 t.o kvalltetno novo
·
d
t
kod naa.
Zato ј е Upravni оdЬог usmerio sVOJ ra. u om
pravcu. Prlstupio је lzradl 6 manjih du~b~a. ~~
мcratn-ovog tipa, prem!ka 10 cm. Bruseщe L 1S~Lti
vanJe oкledala је zavlieno i uskoгo се poteti radovl na
a1umtnlziгanj u sta.kla l montfranju instrumena~-.
Vojnoj роМ! 5467 tz Beogгada, 1 ovom pn\J~om:
\zтa!nvamo svoiu zahvalnost zЬog velike .pomoet prt
bru Aenju ogledala. lst.o 1.ako smo zahvalш drugu М.
ProtiЬI . koji vodl bngu о izradi i nstru~en.ata. .
U toku 1955 god lne Upravni odЬor. .Је nast.aV1o rad
na oгganlzovanju Narodne opservatoщe na k~\em~~:
danskol tvrc!avl u Beogradu. Zahvaljujuci ovoJ аkсщ ,
nadlefnl or,gani gгada Beograda dali su pristanak da
Dru§tvo mo!e koristiti postojel:u kupolu. posmatrallk~
раvЩол.е t 300 m' pгostorija u zgradi GI.JN-:" -;- ~
naravno tek posle iseljenj a. Naf.a1ost, do Jselleщa ЈО§
nije do§io, а nlsmo nl u mogucnostl da predvidimo.~a~
t:e do tol(a doei. ZЬog toga Narodna opservatonJa 1
dalje pret<rtavlia krupan proЬlem .
Prof. Z. Cu1um 1'\a n Upravnog оdЬоrЗЈ Drustva
ookrenuo је osnivanie Narodne opservatorije u Novom
Sadu. U tom с!\ iu NO sreza novosadskog оЬееао је
P'lmot 7.а iz l(гadn i u iednol( posmatra&ol( paviljona u
bltzln i J)!'trova radlмke tvrc1ave. Upravnl odЬor sa zadovo1 \в tvom !е oozdravio ovu akciiu.
UpravnJ odЬor ie ul!info nekoliko pokusaja da na§a
rюkretna astronomska izi<>ZЬa . posle us~nog pwta ро
Voivodlnl. poseti gradove ju!alh delova naAe Repuh1ike. Me<!ut.tm ova nastolanla su b ila uzaludna. Vef in'L F'radova (22) nЧе pt'ihvatila ovu izl<>Zbu i zЬog
t.o«a . kao i zЬol( vellkih mateтi jalnih lzdataka. nismo
hl\l u moi{U c no~ t i dn udovo\ji.mo feli i ni Zai~ra i
Smedereva. koil su il'd lno oozltlvno ode:ovorili na nas
pozlv. Nam11 ј е neoЬifno zao da do predvic1enog puta
!'О SrЬIII nlie do~ io.
Od З postoiel:e podrufnice najagilniia је Podrufnlca u Novom Sa du. Pod rukovodstvom drue:a Z. Cu1uma, 1 n jel(ovlh saradnika , drugova М. St.oiadinovica
1 В ..Tovanovlca, PodrufnJca razvija neoЬi<'no p\odan
rad . Ovim dгugov i ma Upravni odЬor је mnogo zahva1nn Ј l:'est.lta i m na uэpehll.
Podrufnice lL Sremskoj Mitrovlci i SomЬoru po~ ttl(lo su skromn! je u gpehe od novosac1ana аН 1 njihov
rnd је pokazao plodne rezultatp Svoiim radom u
!'гPmskoj Mitгovicl i~ til!e se drul( D. Lakic, а u SomЬoro dn.tl(arica S. SadZakov.
U vezl sa l!asopi som •Vaslona «, g\avnu teSkocu
pretstavlja. i dalje, mali broj pretp1atnlka. Upravni

tlm uspest·ma ne mozemo ЬtttedzadovolJш.
__, ,. ·
Broi ~Ianova na dan IV r ovne g""""'nJe sku!>Stine
iznosi 377.
. эk •tm od-"·
Od ЈП do IV godi.Sщe .uP• .. е
'"""no Је 9 dru§t
lh pred avanja. jedna dLSkuSI]a s ~ru ~nJaka о )edn:~n('Janku А. Obuljena i komemorat1vno уе~е posve.
ceno uspomen.i Jos ipa Slavenskog. Os1m .ov1h redovnih
redavanja , odrZanO је oko 85 .popula~ih predavanjц,
~3 priЬlizno 17000. siu~alaca, . . ~ гаzшm mesttma . Na
poliu лаја~ Ј ]П'11 su bill. Z. Culum (36 predaovor:na) koJ' i Ј· е nekoliko puta о svom trosku odlazio na
· d 1ne,
'
t'
van1
predavanja u· razna mesta v OJVO
а za Im .D . Teleki (14), D. Lakic (9), Р. DurkOVIC (8) 1 М . Sto]adinovic 18).
. ik . N d
оо
Prema tzvestaju Ьlaga]n а t а zor;tog
Ьоrа,
Dru§tvo raspolaze go~~om od 177 .943 du;шr.a . Izmed 111 i IV god. skupsti.ne druStvo Је dobtlo dotaciju
~ saveta za prosvetll i kult,uru NR SrЬije u iznosu od
~оо ооо dinara . Najvise blataka је Ьilo za izdavanje
• vasione« ј to 331 133 dinara.
u bЉ1ioteci ima 414 гaznih knjiga i Pllblikacija,
5469 kQI11ada raznih Ьrojeva predratnog easopisa
. satum• i 431 komad knjige »Zvezde i atomi«. BiЬiio
teka Drustva nalazi se ла Astronornskoi opseгvatoiiji .
Clanovi Drustva mogu koristiti ovu ЬiЬliot,eku.
Nabrojali smo najvзZnije detalje iz/ izve5taja
Upravnog odЬora, Ьlagajnika i ЬiЬliotekara. U vezi sa
ovim izve5tajima na Skupstin1 vodena је p!odna diskusiia.
Diskutanti. izmedll ostalog, predla gali su poveCanje Clan:auim.e. Dato је viSe predloga i lL vezi s tim n<r
vom Upravnom odЬoru dato је ovla~c.e~j e da. na
osnovu diskusije, izvrSi izmenu u v LSmi clanskog
priloga.
Prisutni c\anovi det.alino su diskutova·l i о nroЬie
mima . vasione« i. predlozili kor.isne n ovine. Nadamo
se da се ovo pozit1.vno lltiCRti n a C ЊS()Dis .
Svi govorntci odobravali su .ra d Upravno« odЬora
; na osnovu toga Skupstina је d ala razresn icu ·starom
UPr:tvnom odboru i izabrala novi lL sastavu : pretsednlk
nrof. dr. R Danic. g<>neraini sekтetar Р. Durknvic. sekretar D. Teleki. а c\anovi su : Z. Cul um . Н. Hck. А
Jakovli evi~. N . .Jankovic. D . Lakic. V . О k эni an, D.
Pejov'i.c. М . Protic. м . Тopalov i D . :Zivkov1<': . .
Clanovi novo~ N;tdzornog odЬora sll: R. Mitrшo·
vic. dт. D. N.ikoli.C i В . Sevaгli c .
Skup§ti na i~> odrZa.na lL n edeliu 29 i ятш аrя Ј~о6 u
Beoe:radu. Na dn evno.m r PdlL . pnred n rikя >.a·ni h •zvP~ t.aia , n:tiazio Sf' i reft?rat Pretsednika Dt·u§tva о usuPsima astronomsk e n auke u 1955 god.
т. f),

ADRESE PODRUZNICA

Ljubltelji astтtmomije koji ~ele da stupe и т v:.
sa podтu~nicama Astтonomskog dru.stva. '~~ude Ьо!11
skovi~« u Novom Sadu, Sтemskoj Mitтovu:t t ~от dre·
izve§tavaju se da to mogu u~initi ртеkо sl edetih а
sa njihovih pтetsednika:
т Рем.gо·
Z. Cu!um, Novi Sad, Milosa Вазt~а 7, t t
ska §kola;
. riC 66 ili

..

D. Laki~, Sтemska Мitтovica, Boтisa Kid а
Vi!a Gimnazija;
Матiја Kal~an, Somboт, ViSa gim n azija.

а1П'Ивно је сар~!>ивао У љему и стално за
узимао nоложаЈ члана Уnравног или Над
зорног одбора .
на свечаној сахрани , којој су nр·tсу 
ствовали многи чланови, од Славен ско г се
оnростио у име дРУЩ'I'Ва ге нерални с е кре
тар перо Ћурковић , nрикладним говором у
коме је истакао љегову nовезаност са Дру

wтвом и љубав nрема астрономији .
да би се одУЖило усnомени Јосиnа Сл а 

венског, Друштво је

21

децембра nриредил :э

в:омеморативни састанак на коме су реnр о 

дУКОвана н~ка дела великог муз ичара. Пре

реnрОдУКЦИЈе

дела ,

у

име

Астрономскоr

дРуштва ,.Руђер Вошковић ", члан Уnравног
одбора Нена-!1 Јанковић рекао је следеће
0 Јосиnу Славенском као љубитељу астро
номије:
Астрономско друштво "Руђер Вошко 
вић", изгубило је пре кратког време н а ј ед-

Славекски за сво;"-" дi/Рбико.а

вог свог омиљеног и вредног члана , великог

в:оаmозитора и великог љубитеља. астрономије, Јо
сипа Славенск?г. Као љеговом nриЈатељу и ученику ,

у тихим ноћним часовима

поверена

очева музика и nесме које је у своме крају имао
nри ли ке да чује .
После див.тьења и уживаља долази размишља
ље и жеља за сазна љем а код обдарених и жеља
за ства ра љем нечег новог . Славенски је эажелео
да сам nише музик у и осетио је сnособност з а то,

жиости,

ми

да

Је

на

ова

тешка ,

данашљем

али

и

nуна

састанку

части

освежим

дУ

nред

в:ura сећаље на љега и љегову љубав пр ема астро
вомији.

Славенски није оставио nисане радо в е и з обла
сти .астрономије касније ћемо се 33iд ржати на
једном његовом nредаваљу ла стога све urro зна
мо о њему као љубитељу астрономије, знамо нај

већим дел?м ло ~ећаљу и з многобројних разгово ра
и дискусиЈа о

ПОЈединим nитаљ и ма на уке о васи о

ни. Надам се зато да ми се неће одвеh замерити ако
речи које будем ~зговорио "'мају извесно лично обе
nежје. Славенски је умро тако неочекивано на гло

"! nу;ном замаху стварања, остављајући тол~ке за~
ми~ли неостварене, rол ике речи недорече:не. Нико
НИЈе пре;лостављао овакав мучки уда р судб-АНе, те

стога НИЈе чудно

urro

ље гови пријатељи оста.ју ко 

nюrо задивљени nред оним urro ј е С ла венски ст в о 
рио, толико и збуљени nред оним што ј е остал о

несвршено. Ја ћу иnа к настој ати ·да Сла в енско г
као љубитеља астрономиј е nрика ж ем скоро ауто

биографски, да оно urro hете чути буде што је мо
rуће вернији одраз QНora urro је он сам говорио и
мислио, да изгледа као Д1Э. nонављам оно што ми

Је он лично говорио у перо.

Славенски је к ао музичар довољно nознат, не

само код нас, него и у осталом свету. Њ еrова дела
су извођена , urraмnaнa , ту мачена - све ro, истина ,
не онолико ко л ико I!Io с војој вредности заслужују
- те стога није nотр ебно да се са овога места ра

~вља о љеговој
чланове наших

главној

животној

делатности.

друuгrава од веће је ВЗЈЖности

ИНТереса да се мало ближе уnоз.нају са љиме као
аматеР?м и љубитељем астрономије, те he се овој
IЬеговоЈ наклоности обратити највеhа nажња .
У . Чаковцу, у коме се родио npe 59 го;цина, и у
коме Је nровео дет иљство, Славенски је имао npи
.llllкe да се исто времено уnозна и <:а леnотама му
~нке и са дражима астронюмије. Његов отац имао
Је nекарску ра,цњу, али је био и аматер музrлчар:

11

ЈВНрајо је У цитру и састављао маље песме. Јосиn

е ощ као дете nомагао оцу у радионици. Као што

сам причаще, nрирода nосла у nекари захтева nо
:ремеие nрекиде у раду : док се npиrnpeмa квасац,

:

'l'eC'I:<>

расте, док се хлеб nече. У тим nрекиди-

IU!И Је cлyurao ка ко 1МУ отац свира, или је -

=Раsимо да се радило ноћу -

не

излазио у двори

и посматрао звездано небо. Треперење звезда

утицаху

на

дечачку

душу

и блистави сјај
исто

ОН!Олико

Месеца

колико и

али исто тако ј е жудео и да сазна како се звезде
к реhу , ко лике с у, од чега , колико удаљене? Љубав
nрема музици и nрема астрономији развијала се и
расла наnоредо са жељом да се са обема ближе
уnозна. У то nрво време ова жеља могла <:е оства

рити само на ј едан начин : сам.оучки .
Дошао ј е некако до ј едног догледа и тако нe
мало nриву као себ и зв езде. Да би и х привукао

urro
urro

више,

n ењао

се с тим до г.л едом на

в исоко дрво

у д'вориш·rу, јер ј е у свој ој дечјој уобразиљи за
мишљао да и неколико метара бли же небу може
бити од извесног значај а . Касниј е, к ада је са раз
ни х страна већ прикуn ио из весна астрономск а зна
ња, наилази велики догађај : n ролаз Х алејеве ко
мете 1910. С лавенски, коме је тада 14 година, не
може, наравно, n роnустити ни једну ЗГОднУ прили
к у а да ј е не nосматра . Нез год а ј е била у томе nrro
се комета 001д ела уn ра во некако n ред зору. Он ниј е
сигуран xohe ли т n робудити на време, а будиЈШИ
ка нема. Па ипак није npo nyCТИQ ниједно nосма 
траље. К ришом од мајке , сак р ио је у своју собу
једног nетла и кад би овај у праскозорје nропевао ,
Славенски је скакао из nостеље и журио у двори
uгrе

да

nосматра

излаз

реnатице.

У тим данима у љему се

водила борба између

музике и астрономије. Она nрва је победила и Сла
венски љој nocвehyje свој живот . П рво сам , затим
уз nомоћ nрофесора , у Вудимnеиrrи , Прагу, В ечу,
са влађује музичке nроблеме,
комnонује, ствара.
К ао

вода из

камена

из љега

и-звиру нови и дотле

неуобичајени мтиви, мелодије, ритмоВЈ~, хармони
је. Пише своја nрва дела: квартет, ноктурно , nе
сме .

Потом Славенски долази у Београд, 1924, где
ће, nосл е nривремног боравка у Па ризу, заувек
остати . У Београду с којим се сасвим сродио а у
коме је стекао многе nриј атеље, nourroвaoцe , уче
НИRiе и љубитеље љегове музике, Славенски је ком
nоновао свој а најв еhа и нај чувениј а дела . Ту је ,
као nрофе сор , дуго заnостављен , nрво у I'VПdНазиј и
и музичкој школи и најзад у Академији , где му је
заиста било место, наnисао на Н'ОТНОј хартији ха-

часовима ва делу неба

1 веч~м

баЈ!кона.

видЈЪИ~~<~tt са

8МПЈК111. тако су и У неЮОI слектр

nоема астроиоииј и С.'Јавеисlпt

;;;км је сматрао да ово м :~~ца није nука с_.'!IЧ ј 

своЈУ n~и и на друге .. Пријатеље и по~•

НОСТ~ је лред.'I гао да се стручњаЦЈs

волео д вао је ра nосм атраЈу њеrовим AYI!бi!JJo!e
нике лoo~Df дrra објаnnьења и туиачења, ЧИт

,.

11РЖ80
небеским тemota. Тако се nyno с 81
лрдаваtьа ~по код tЫ!ra поводом ломрачења с;::

бипо сакуn 1954 које је с нарочm'<>м лажњоw IIPa
тио. е•tака који су се међусоб

1111

380

rрдипи и Т)' tt.a

-

IDn't'pecyJv

1 110:1НаТ0
за ра
к

~ђу слектра.1fНitХ :rини)

nрсщађе Re'ltи о

~о

.111

urro су у музицн

се мorna

ectш . t збива.tыtма на да.Ј_tе~tм световим а, " РDН!tц
долазили к

д

rnтерв

ос,

(celt ·ида. 1tакнта,

развити

зе~

нова

грана

астрономllје,

ac'rpoЗitYCТJtJta, како ЈУ зе Славенс~~::и назвао. у oвo
Jit nравцу биле су од љегове стране са1о10 набачен

им звезде и npи<tao о вепи•шн и васstоне, чу.

~ј

~иВОСТI' људскога ума KOJf;i зе ту веnи'lину у ео .ц
. и"Јмерll 11 та збившьа да обзасни . Деча ци су га схаа.
сл

-

томе правщ· ?Тишао

611 своЈУ прiD!ену ~ астрономији и oбparno, те бll

npii.,Aкe видети . Одвео их Је до дурб 1ща, IJC).

т:-tли 11 после су д~

)'

сеЈIСТ ), и да га пpsu.temt за e&elrryaлJtO .з.обија 1 ье
вових ако~ и лествица.
на тај начин, музика, односно axyc-nuta, наwла

rp,:

ny
д
р ,стуnи и обеhа им, ако се nомире да ћ
о 11 н:и n s
•
t
н
лСЈК:-tЗЗТ" нешто леnо, нешто . што ни кад Нlt:)
~:и

оваЈ лроб.'Је}l . Он са:~~ покущавао зе

Јt(УКЛе је

"

од ЗОЈ~i~:~"' nр,;пиком наишао је на улици на

пикиј~

~...-крају разређене а па др}rоме збкј-. с..а

,

nохазанА при_мери и смерюще , ~toje те1t треба

paзpa.vn'll· Ове СВОЈ~ МИСЛИ Славексюt је ИЗ.,ОЖI\0
по први пут nред заввошhу npownor nponeha, 18
Joi,Jpr3 ове годщtе, ПРЕ!.,.'\ ЧllaKOBID!a Астроно !CitOГ 1t

љему да 1'1

ају и да rтосматраЈу небо . Сл аве нски зе често

АСТЈ)ОИЭУ'fi!ЧКОr

n~ на то.t примеру докази~ао васnитиу вред:иост

друштва ,

уnраво

са

овога

места.

астрономије и чудио се како зе она могла бит 11 33 _
не' рена у настави.

Друго нешто још је важно . Астрон омиј а IIJtjt

Спавенском била само забава У до~опици , УЈКива~
у лепоти, одмор, пространо nодручзе на к.ом е се

же задовољити жеља за

о

сазнањем . Далеко вище

од тога . Он је, као што често nон.ављаше, у ЛОСМ<I

трntьу неба и звезда налазио надах.вуhе за ко~mо
новање, те су тако у њему м:rзика и а~номија
!YAne тесно nовезане, спивене Једна у другу.

Као једна од

манифестюџ:tја

ове

nовеза ноС'Т\1

искрспа је код Славенског идеЈа да састави музику

.

која би изразила његову љубав прем а а строноииј 11
тако се зачела .,Хепи~онија" .: Први ny-r npe не
их ·

12

рочитом нежношhу, скоро сентимептап!iошhу .. Иако
заnочета много пре тога в~мена , она ЈОШ низ е би

па довршена

радио, само

у

бити нешто

особено. Можда

нешто слично био би балет .,Криста ли", за који се
био много загрејао, али

који

је остао

само у

за

мисли.

Бавеhи

се стално

акустичким и

астрономсЮ\11

nроблемима, Славенски је дош а о до закључка да
се звучни и светлосни таласи у су штюtil не разли

кују оtюлико колико на први поглед изгледа, ~

углавном по дУЖИНИ таласа и броју тр еmа)а У Је
диници времена. Навикли смо да опсе г звукова ко
ји су пристуnачни нашем CJIYXY делимо на оК'!'аве.

Кажемо да је један тон горља оК"!'ава другог ако
од њега има два nута више т реnтаја У секуНДЈI,

односно да је доња ОК"!'ава ако има два пута ~~

треnтаја. У музици се употребљавају тоноВА од а

до 7812 треnтаја у секунди , што чш!И 8 октава~е
наше ухо може разликовати и нешто юtже 11

urro више тонове. Ако поделу на оставе н аставиiiО
и у једном и у другом смеру, према дужи~t 1~ ~~
h.им таласима, односно

прем а

сnориЈеМ

и

Р

1111

треперељу, стиhи ћемо, идућ и наИАже - слr; до
се музlfЧКИМ речtiИКом преко и:нфразвучни \18.
оних најдужих који се јављ а ј у при земљотресs~nr
а навише преко

фрацрвени.х,

-

IUUITU

nри Pll•~w .

тренут!Џiиа

нарочитог расnоложеља. З~мо да сваки уметНIIК
воли свако своје дело, али Једно између њ и х наро
чито издваја, ваљда не зато што му је мил ије од
других, него што му је некако присније , urro ј е нај 
вернији израз његових мисли. Такво дело за Сла
венског је била .,Хелиофонија" , у којој су м узич
ким начином изражавања имала бити ис ка зана ње
гова осеhања при IТОглеДу на свемир. И зато, док су
остала дела nисана и за друге, .,Х ели офонију" је
радио CВ."'''O эа себе, као што је нароч;;rго наглаша 

вао, и она је имала

тек nootмv бaevn aCТ'p0110-

с11 ~~..~t зато неоn.rодна обае шт~tња о ~еь.. OCitO

nотребе да nоново објашњаваЈu, јер he za читаоци uв к

никада то неhе tlИ furrи . На .,Хе

-

није често

na

nojAIOBи.Ata, без којих ; е отежако ЈЮЗII-~tе в ање ч.tакакn liOj ,.8n uoR4 g док
Излож ена вео.~~а са..хето, t<IIQ 11 ~ ко-~t .t сuконu, овn обn е шт ња. nост ~ ~
обtlхват u~ сва ом nретходна Эttaњn tcOjiUia тр Ga дn pacno.
е Љl/бiiT
оекr
наука. По111.1t t<oju је зедхо-~t ростu-~tачек 11 овој puбptщu, nисац ч.Ant«<кa к 1\е 1uaant

година ПIУАчао ми )е о ЊОЈ, и то са н еко~t па

пиофонији"

Ова рубрика ~а-~tење~а је ок~иtа tcaju cu с

-~tU10-~t и астрона11тико.~t,

ултразвучнИх , р адио

талас а.

_

светлосних, ултраљубич астах , ;:;е

генских, Херцових , све до оюt х којн се npott чењ'
У атомским језгрима. Сва досада nозната зра

обухваhена су у неколико де сети.на октава.

С дР"""
стране ' Славенски је налазио
н~
'• ~
-"- aлttKov•
сnИ'Iност - да не кажемо вез у азм_,.,у .
нароюtх тонова и распореда спектра пних шnшЈа,

1801.
'1ИТО код извесних елемената. Као што су а , 11 QIP1J
81
ни тонови све збијенији уколико се иде од

АСТРОНОМИЈА

та

Редов на је nојава да се астр о номија замењује
Јфуrим наукама

и научним ДЈ-!Сциппип ама ; метеор о 

лоrијом најчешhе . Ево ј едне н е да вне сцен е која то
доста добро илуструје .

Напољу
снеrа
звони

-

и

бесн и

засиnа

...

х'ал о -

У сnушалици

и

ветар

стазе

...

nодиже

обла ке

Тел еф он

уnор н о

о, је л и то ,.Астрономија"? -

чује се

nоrоршати

вр е ме,

Иако доведен у неприлику nостављеним шtта _
њех, астроном ј е, баци в ши летимичан nоглед ~tроз
прозор, уз смешак од гов орио да се то неh е догодити .

Сличних примера могло би се навести небројено,
cycpehe се и таыо

8 необавештевост о а с тр ономији

чu, где би се најмање очекивало. Потребно је зато

објасюm!, макар и у најкраhим nотезииа, задатке
и циљеве астрономије, а уједно указати и ва њену
llpU:тJI'Iнy примену и користи .

Област и објекти астрономских исnитивања на

пазе «! ван нашег домашаја : небо и небеска тела
Уопwте, са свим nојавама с њима у вези, а исто
тако и Земља, јер ј е и она једно небеско тело.

Ето, У пар реч и, чиме се астрономи на оnсер
&ато~ијама баве! З а оне, међутим, који желе nот
nуниза обавештењ а додајемо још неке nодатке
Разноврсност материје и метода истраживања

3аХТ'еваш! су подел у савремене астроноыије ва ове
!'ране: nоЈ\ожајму аст рокохију, која проучава yзa
JIIInse nоложаје и кретања небеских тела и њихов
lla:nrewтaj у васионском nростору; теорuску acтpo110..11ill, nодразумевајуh.и ту и небеску .~~еханикl/,

&оја расматра

зује разn ИЧЈ rrе вас н о н к е творевsш

законе кретања небеских тела и

06пихе кретања, узајамне утицаје небеских тела и
~~е nосаедице; даље, астрофиэику, која изучава
-.-.,..ду и и физичко-хемиски састав небеских тела,

Јеаове који на њима владају и промене кроз које

и н ј

д.

к о

к ·ш в

n

nроблем

порек пв

и

,

в

постанка

u

ро

то

уопште .

О б 11чно се сматра дз

строномнЈD
М
Y'fiiM, Т
је у основи погрешно . А , оо зашто.
какве ПР:IКТIIЧН

ПОЗIIВ .

На nотвр дни одгов ор, глас наставља :
- Мол.им в а с, р е ците ми да ли he се nоn од не

прол а зе у својој еволуцији;

да на основи cвst x nосм отр 1111
чsnь шtц
11 теори
сюtх n оследица, утврди з ј дllltЧK)' sшт К ОЈ
n

P.ew~t

невр еме:

nутев е

'l'l!na

nосеб а н од љок , каu оt!ф КOCAIOtoкuJu. к оја

KOPIICTit

Кадгод nогпедвте на свој часов•nrк ;~а бисте
nроверили и дот рапи ,

ниј

вам

1111

на

кр

ј

n

ra

м

t)yj

да се тачно време у сваком тренутку обе

сматрањем небеских тела и да ту с.~ужбу оо а:
астрономи на оn«!рв:~торијn ~n. А р дност нsщ ,

друте институције, примају Т:lчно време од оле
nаторија и вама га саопштавају.

Исто тако, брига о календ ру и љегово
rођавању току roдиwњstx доба спада )'

nри

e.nottpyr

астрономије.

Па онда, одређиваље тачtщх географски
поло
жаја места на коnну, или nоложаја бродова ка
мору, а авиона у току ноhног пета у ваздух

'•

об в

ља се такође путе t посматраља не6еск11х те.'! , чи
положај е и кретање астрон о. щ
огу предвидети са

, тачности унапред 11 З:l дуrе рокове. Израд
nланова и карата Земље 11 nоје;~июu об.1аСТ11 н
њој, одређиваље облика 11 дs ен:Ј11ја љени.
у
оквиру rеодезнје, неs13бежно су везаю1 за nрак 
велико

тичну астроноъшју. Итд.,

srrд.

И на крају, чисто културни 11 фsL.'!Озофсюt зна
чај, јер нам астрономнја oмoryh ·је np Bll.'laн nо
глед на свет који нас окруЖуј
11 у коме Жlt81t о,
да

оставимо

ПО

СтрЗШI

tьен

ПОСе61Ш

ДОПрiШСС
• шир Љ}'

борби против nредр<tсуда 11 сујеверја 11
истине о суштнни nрнрод

11 nрародшt

_

nојав

., Астрономнја Је корнсна јер н с узднже s ка~
нас caмstx; она је кор11Сна јер је ве:шха, otta ~ tt
рисва јер је леnа. Она на 1 nок:азуј к ~ико ј ч
к
мапи телом, а KOЛIIKO &e.'Шtt:lt

крајност, у

~tojoj

ro·

·ом, јер чцтав

-

бе<.-

је његово тело само безн ·ч ј

ХОРИЗОНТ

'Нема ·еаљ;ца. тоrа чове:ка .lla свету кога 8Ј1 }е o;~;t·

шевьо aeм•tt~JlCТUW'i

8C.,Re1.1etUAa

nризор

pal)a!ЫI

Су uца, mP.

no-jun ·њеrоаа зn.n.ncк.a. Јутром, A~en

.,..о ма ·нстоку, rде С$ вебо Dрn видн о cucr Је ~
~~ ).:Ја . о6роШI&а nлaюntn, шш на нвнФI t\1»

С4.

~ морt1Се nrusиe, ужа~ к:у rлr~ д aran o Cl! ~»"

~. tnaљytm NII.M са.ој nрьн nо:щрав . . . Ид!!, IJP!I
~»P&Jr Дlllla, ttaд се клоms и ла.rано ТQ!Је an ;а1.111;1Ј,
oбeclfФ\.jyћff IUIC rnoc:.л. eДJЫn.t румеюw зрац1t» аl · · ·.
ЛКО ШIО 118 О't'SСфе:ном ы:ору, ыеста где )е ~

nplht м утрн:уl) ПQСЛСД/Ыt суwtанн зрак, леж Jl)
хруж:uој лmщјк - рубу морског orlte,ltiiJПI, sop tt
'.IQJie 81iдl&1t, t\Л'IJ жopti.Зoltl'. А раван у којој лeJitll ~
ltJ).Y11CJJil Jmmфl, вuивз се .:rорuз оптс!ЦЈ раесщ• .
Y~_p'tr, ово ј(! 'l'ЗВ. прш~~дк~ хор1~0>1Т, l>i)J II

~!е од Щ)а&ое, -или acтp<mo..IICI(oi .rop·

tt

~~ ·

:М6 118 &epТUJtan:y 14ест8. nос•атрвња а tfP0.1JJ "'
n~чeno ок:о коЈе Узnмамо кво no.1a':IR:Y ~:
IIPИ 1'10CIIu1:pliњy. Оаа pual!l сече u ебеск й сво ~
ift.A~&XOt tq'>ftиl ko)lt се :юве acтpotro CJtJS х ор

JIWJO t<e cllko no ce&t, да дщы11'W 110

•аш norл~tД (,.~li.lьШfa догnе;m")

011C041.aot ~ . ТаЈtО

}Jtlt!p.,

gojc ='

завt~еЈt 0.:1

U::

u o noc;~ora~<>

llil IIICтpOit~ltlf» Jt'IIC'i'p)')>fCHТII:II\11 U\)3MU ~
tlllarry Одређује се оч:~п11.В<~ ~ noлv~~rnja )l.teЖ")~

IPIO Щ)t!ЦЮШ! mroene, н.:ш оЧИТ3.В\U~ы uо .1ожа ј11
~ ocвerљeuor неnои~rноr конца ОЈ)е:Ыа н-с ;о1!

~ 110'!1tJIO»ert>>', nрц ·~~ ~ с:,шса д Щй O.:t·
..._.

аЈеtЛ ОСЈЈОг

зракn

са

оr::н.'да.1 а

од

re'Uit!

~ ЖIЈВа у 0 00111' C.ti)''J U.})' y:IH!Il3 Се ;l<J Ј
:
. - - водt~раваu no",Qж:aj. Oei1Hio је ':IЭ!t~lf oA(i'l.•
~4!'\'.'IOCiUtx эра~~:uщ1 на -rему се tt !Ммо З~~ др.
-

П~јаw &C11>011~ettor хоризонта еезая је :k1 rn }.331
IOPJI:torttttee pa~!llf. ХQ'рf1э<1~тсм ре ван сrоЈв ~~~

·J Wt, ~ 'XO(mЗOitt.

1.

111

n. м .
РАК ЕТ А

Ћ.

маsа ро

jeclinici duifine:
Р
1
::о;-· (IP see1 m~J)
dx
g
18 ..

Un~

dm
-

sec) imali

О STЛ:ВI~NOSTI .RЛ:К:ЕТЛ
Pltanje stabllnosti letilica upotte postavljalo је i
tavlja n!z dosta delikatnih proЬlema konstruktor.una
~ollll; slimi proЬlemi se javlj~ju i k_od raketa, samo
6to su reAenja јоЗ tda i komplikovaiUJa.
·eno
Raspored masa rakete је oblmo takay da se n~
te!l!te nalau na У.. do 'h duline racunaJucl od g ve.
Medutim neutralna taCka ovakvog tel~ (vrete_n:;
stog Ш kopljastog oblika) Ьеz repnlh_ peraJ_a n:=jesaвvim napred, а m.oZe da bude u IZvesrum
lazi
vima cak i ;ispred glave tela. Neutralna tacka. n.a .
se ispred t.eti§ta te nije ispunjen uslov stabtlnosti.
Medutim ako se na repu ugrade peraja dovol]ne povriiine, n'eutralna se taCka prenosi unazad od teblta
i telo •postaje staЬi!no.
.
Rasmotrimo sada kako utice na stabilnost rakete
njen raketni pogon. Osnovno је da se kod osostmetri/!ne raket.e reaktivna re,zu!tanta teorno poklapa -~
osom simetrije letilioe, а prema tome uvek prolaZl 1
kroz teti§te iste.
Po§to reaktivna sila (R) - s!ika 1 - teomo uvek
prolazi kroz teti§te Ьеz obzira na ugao skretanJa ose
rakete sa prvobltnog pravca (х-х) tp ov_a sila P.rema
tome i ne stvara nikakav momenat ko]t Ь1 tezю. da
vratl raketu u njen .prvoЫtni polozaj; znaci stabtli~
ranje se moze postiCi samo dejstvom aer~namtCkih
sila isto tako kao 1 u slueaju leta Ьеz reaktJvnog Р?~
gona, Ш pomoeu specijalnih uredaja о kojima се b1t1
govora dalje.

Ју

Ј-z

=

lo

odhacиje, ili Ьеz dиgacke rampe) , t.ako da је .pocetna

brzina sloЬodne rakete pr~kti~o пиiа. Posto stabi!iziranje иsled dejstva• aerodшa~Ck~h sila· moze da bu<!e
efikasno tek k~da ra_keta postщne IZV~nи dosta veliku
brzinи, to pri LSopaiJlVanJ.и. I?osn:atranih raketa ne 1>0stoji aerodinamtcko stabiltz1ranJe.

1

dm =

·

р
-

g

lfi

·Т

х• . dx

о

1

1

11 = Т 11 • с•

=

-~
3)

р

1

= f2 · g

· lo

1

=

1

12 ·

12'
-12900
~ 15800[kgmsec•]
9,81 •

Pretpostavimo sada da usled nedostataka konstruk• tivne prirOde pravac potiska reaktivnog motora zak}apa иgао reda (а~ 1•) sa uzdu.inom osom rakete
(slika 1), §to се kod teZist.a rakete dati kгak velicine:
hm= 11

•

1
sln "'~ '• · "'= 6,0 · 57 ,3 ~0,105 [m]

оЬrавсе

1

=2

· 9,4 • ~ =

18,8lm)

=

2

12)

13)

Poslednjl reza.ltati su netai!ni па veeu ltraiN tz
razloga Sto 11е usled naginjanja rakete menja i wrtika1na komponenta aktivne sile (R) motora te se radl
toga smanjиje i vertikalno ubrzanje, kao Sto se ovo
vidi iz sli.ke З, gde је razlaganje sile (R) u komponente
lzvтSeno u preseci!tu (0) linije dejstva ove sile sa vertikalom.
t
. Pri veeem naginjanju od jednog od.rec!enog •kritlcnog. ugla иbrzanje Zernljine te!e postaje veee od
verti.kalne komponente ubrzanja prouzrokovanog dejs\vom motora. Raketa se јо! izvesno vreme us1ed inercije podiZe, ра posle pOOinje da pada ро odrec!enoj
pиtanji.

4)

Setivsi se da se momenat inercije ( ly) tela, mo-

(Му), иgaona

men.at spoljnih siJ.a
ugaono ubrzanje (

\\

~;)

na1aze

brzina

и istoj

(w= ddt)

1

medusobnoj za-

visnosti ikao mЗJSa 1е1а, sila, njegova brzina i иbrzanje,
lako iмacunavamo brzinи nagi.njanja ј иgао ('Р) za
koji l:e _se nagnuti . ШJduZna osa rakete ро istekи vremena (t) uzimajиci da је и poeet.nom polozajи raketa
Ы!а nepokretna i to:

w=

ft

f0

w· dt =

Му

tMy

Тy · dl=1y · t

ft Му ·
Ју

о

ь

t · dt

6)

= __!__
. Му . t•
2
Ју

7)

о

=

unesemo u racиnicu vremenski гazmak t
>to се se sa Ьroj Caniro vrednostima (3) i (4)
doЬiti иgао naginjanja uzdиZпe ose rakete и odnosи
па prvobiltan vertikalni -po1oza j :

=

S!. 2.

Uzduzni poloZзj raketnog motor<1 na osi simetrije
rakete ne utice n.a stabilnost. Prema tome shematski
pretstavljene rakete na slici 2а (.raketni mOitor и rери)
i 2Ь (raket~ motor_ и glavi) nece se razlikovati и pogledu иtЈса)а reakttvnog pogona na stabllnost.
~asmotrimo sada k~? se pra·ktiCki re§ava pitanje
stabilnosti rakete. AnaltzJraJmo prvo kretanje raketa
и atmosferi.
Neke veHke rakete se startиjи Bez pomocnih sredstava (napr. Ьеz pomoenog startnog motora koji se

(t

Uzimajиci gore navedeni potisak doЬijamo momenat oko popreene o.se rakete:
Му= hm • R = 0,105 · 25000 = 2625 (kgm]
5)

'1' =

Sl. 1.

kao i raniJe vreme

_v"",.•. 1•9.4=-18,8[m ~с- 1 ]

»omen~t inercije u pog~edu JIOpl·el'!ne ~ 011~.
za pjU uztmamo da . pro~1 kroz aredinи i!Ш•ue 8
nUaZL se u pocetku koordmatrn•g sistema. Ьil:e:

~х

u ove

Ьi:

2)

Posto t.eomo p.ravac potiska motora rakete mora
da se poklapa sa osom simetrije rakete, to k od vertikalnog iэpaijivanja teorno ne bi n i Ьilo и zroka za
destabiliziranje; raketa Ы morala da. u z1eti vertikalno
а ро postignиcu izvesne brzi.ne staЬ:ilnost Ьi se odrZavala роmоеи aerodinamickih sila dejstvom pet·aja.
Medиtim u .praksi nije mogиce .post,ici d a se pravac dejstva sile raketnog motora pok1opi sa osom stmetrije rakete, sto се konaeno iz.azvat i naginjanje rakete i promenu pиtanje. Da v.id imo na jednom konЮretnom primeru kako се ovo nepoklaopanj e da se
odrazi na pravilnost pиtanje za kој и z.am isljamo da
na pocetkи treba da Ьиdе vert.ikalna .
Uzmimo и prvQffi priЬllienjи dimenzije i tezine
nemacke rakete »V-2«0 iz Drиgog svetskog ra ta i to:
-

Ukupna dиzi.na ,
!
Teii.na pri iБpa1jivanjи,
р
Potisak (raketna sila) motor a R

= 14,000 1n
= 12.900 k g
= 25.000 k g

-!Цtо

2 sec,

26 15
q>=..!._,My·t 1 = _!_·
·t' -00831·1•2 Ју .
2
15800
'
·= 0,332 Rad ~ 19°

8)

Izracunajmo sada .Ьrzinи i predeni риt r.aikete na pravoliniskoj putanji, а pod u tica jem sile potiska (R)
(uzrnimo da se u prvim sekundama ро 1 spaljiva n j и
masa rakete ne m enja). ·
Ukи.pno иbrzanj e rakete Ьiсе :

а=:

R ~g

-g=

- g=g ·

(~

Ne иlazeei u proracиn .putanje odredimo u navedenom brojeanom .p r.imeru ve1icinu ovog granienog
иg1а (cpgr) .
Lako је videti da се se ova j ugao izracunati iz
иslova
·

Rv

R

т - g=т · cos(cp -tt ) - g- =0

PoSto је u gao ("' д n eznatan u poreden ju sa
"' ) to se iz (1 4) doЬija:

- 1) =

--9,81 · (25000 - 1) ~ 9,4 [ m sec
12900

2]

9)

Brzi.na pos1e (t) sec :

v

=Ј: odt = а . t [ m sec -IJ .

P osto smo
10)

P<>s\ignиta visina:

"t

Н=ј

at = + at•[m]

14)
иg1om

р

g

т
g.
р
coscp~ -R- = R- =

g

l)

Pretpostavivsi da је masa raketa ravnom~rno r~
~poredena na ukиpnoj dиzini od 12 т mozemo ~
tмacunamo momenat inercije r ak ete oko jedne od ро
precnih osa.

S! . 3.

11 )

и

(8)

R=

12900
25000 ~0 .5 16

15)

'Pgr ~ 59' ~ 1,03 Rad

16)

jzracunali
'Р = 0,0831 t•

17)

to mozemo odrediti vreme za koje се se postici kritieni иgао :
t•
'Pkr
1,03
t ~ 3,5 (sec]
18)
kr = 0,0831 = 0,0831 ~ 12 •4
(Svrsice se)
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.nосматр8ИИ

х меридкјан-

и M'!l&a'l"e reorpaф~e шмрине посм

а

-

'IJIUICUТL тачиост оеих nосматраља, ма даа б'и:
rpewp аре'l'ала око u1естиие степеи •

ep8AIIo8

Је ОС8'ТИО ""

v

ОА тачнОС"nf Хиmрхоеих.

n-ro.neмeJ..y Алмаrесrу сачувано је од ових

ас'f1)0810М8 : ~ttкo.ma~o одређи81UЫ с:опсnщи)а, К'Оја ће
Xlllllpx, cacJDI)e, и кориС'!'МТИ; једно nос113траље
IQIImi,IUIOr ЈЮ»Фа ~ере и Ј Юtе некретmще ~а

месеце.. ·

:~~~тим

nосматраља

некопкко охуЈIТ8.ЦЈfЈа

:1118Ц8 и' nомраче-. И. као иајважиије, међу ови

-.

посматраље, 1n ~З rсrдине, једиоr привидноr

~ Месеца. за ерем
ка (РЈсјајНЈСј

зае-IА

њеrова помрачења, ~ Сли

у сазвежђу

Девице),

-

ло

сматрење које ће одиrрати ВВЖliУ улоrу У открива
rомна кaCIDt)e, појаве пресеције евЈСИНок-

ни од

Сунчеаа до

Земљкиа.

c~диu.rra .

ми-чни;
С
да Земља обилази око
уи:ца

no

по

'Ufjoj

се nериферији Земља креhе, како он прет.

nоставља,

urro

односи

према

даљини

!Нек:рет~

као

се cpeдиurre сфере одн?си пр.ема њеноэ nовр..

шюrи"

(другим

речима,

да

Је

лолулречник

сфере

некретюща неуло:редиво веhи
од
полуnречнижа
Земљине кружне nутање око Сунца) .
Ако

ово

долунимо

ставовима

из

ПлУ'l\8рхова

сnиса, nрема којима се Земља креhе ло наrнутој
кружној nутањи, уз то и обрhе око соnствене осе, јасније нису могле бити формулисане основне ка

и да ли сви они од њега nоти-чу или само nоЈедини,

а остале је ст само· nрихватио!

тtсаии били. основни ставови хелиоцекrр.ичхоr cи
C'NIIA С8е'111, сж:тема који he науха пркхаатити -

ест вехова доЦЈIНје.

Ј AU од ових налазимо у Плутархову спису
.. De facl ln оrЬе Lun е" . Из њеrа сазнајемо xa1to је
rрчкп фмо:юф К11еаит nовео 6110, у то време, ак
аерј

• што

noдиl'lle тужба због

је 11окреиуо среднп.rrе васиоие и, оспо

ихвши 4.'i! ••·• псх:·матране nојаве, прстnоставио да је
xeбeciUI с.110д иеnокрет и, а да се Земља
118mутој аружној

путањи

дуж

xpehe,

по

Зодијака, обрћући

се Јщџtоаремrио охо соnетвеие осе" . А о Клеавту се,

с друrе <."''PQ.Ж!. 3Я11 да је -284 roдиlle наследио Зе
вона, на nоложају уnравни:ха атинске школе стои
чаре; и ДА ј )')lpl) око -232 rодине. Оrуда закљу
чујемо Ј!1.1 је и Аристархово мавио дело, које је, ха
ко ••зrпеде. IIOCMO 11 зив ,,Хипотезе" морало у том
ре

JtY

уrл дати свет.

над

.

Пос.педњи 11 најдраrоце~1:1ји nодатах налази се
)' АрхкмеАОВУ CЛitC)' 113 ТОГа доба (ОКО -230 rоди.не)
., ПсАаште<:' ' (Рачун оа neLUЧaJuw зрнцима). Њеrова
" узетка вредност је у томе што је у љему дата,
нсткна само хратв_а, caдP11UU18 Aplll:'l'llpxoвa rлавноr
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о

28

17

б

2

40

24

заnадним

чине

d

т

h

~-1

04

anpua

BIIAibll8 ,Је aoc.n :11Ь

8 2

Приm1дне

д атум

је

вел и

nриб лижном азим уту

... ·.\ · . ·

.·

17
18

сјај

јој

расте

у

nрив идној

до

22

---4.2

nрив.

јуна и до краја месеца

близини

Сунца .

величина.

Видљ ив

је углав ном

У дру

rој попQВиаи но ћи, а крајем јуна излази веh
ПОСЛе

23h.
,
До овоrодишње велике оnозиције пратиhе-

Ово је rоч:но.

4° Illирина Земљине сенке (Ћа Месечевој даљll

110 nривидно кр етање Марса на ка р ти околних

ни) износи колико два Месечева rтреч:ника .

ност од nрвобитне.

величине

маја) . У ј уну nрестаје да буде видљива, У

ВИДНих

се-чева круга који деЈIИ осветљени од неосв етљевоr

nола степена; а ово је , доисrа; знатно тачнща

али

6юокава се Земљи и у току тромесечја Уд13О 
стру-чава свој n ривидни nречник (од 7" на
15"). Сј ај му такође расте од 0.7 до -о.9 nри·

ти (.дихотемије) nосматрач се налази у равни Ме

Архимед, нашао да Сунчев nривидни лречник otto
носи око 720-~л део Зодиј акова З:Нака, дю<;левре.Ц·

чита

lfapc: - Пролази сазвежl}а Јарац и Водолија. При-

з• У тренутку прве и nоследн.е Месечеве четвр

'!·

залази

1

с:азвежђа.

n11Тер -

У сазвежl}у је Лава. Прошавши оnози

IЏ!Ју, креће се
ретр огра)ЏI.о, у
застоју је 17
8Прим, nосле ч ега на ставља своје дире!ГГНО

kР8'1'81ье. Мења привидни npeЧIOIK од 39" на 31"
-1.9 до -1.4 nривидних величина . Мо-

1:11 сЈај од

се видети у nрвој nоловини воћи; У аnрилу

око зь, а у јуну око

23h.

1• 42
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4321
423
41
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28
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431
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321

1

21
2

32 ~ 41 2
12
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143

14U2

43~ 12

321

4.12
4
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Ј

32
з

134

1* 323 ~ 24
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1

1
32
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412

4
123
з

·12~ *13

з

431
43

1• 4

12

432
43 1

3 () 41 2
312 04
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Број са звездицом
Број вије уnисан

1*

4

31 . 24

4 §213

421

з•

321

1

1 ~ 3-1
32123

234
2143
43

4~~ g 1 2

21

13~
2~
3
12-1

2
123

исток

1242 8 3143

3·1
234

3 ~241l

221i 15"'

Э&ПIА

123-1

31 2
324
41

20

27

ИСТОК

21

Јуа

1

231~ 324
14

14
23

10

(18

остаје

даљини .

nетнаестину Зодијак ова

ј ер

З8П8А

б

ва,

дољој конјункциј и ј е

јер Земљип nречник није занемарљив У одноосУ

ка (то јест 1 /15 Х 30°=2°); а то ј е, очигледно , не-rач·
но, јер nрава вредност Месечева nривидног IIJ!I'ДЈ1
ника је око 31'. Накнадно је Аристарх, како тв~tЭ

nосле

4 h

n осматраље

ap<:'N8L
,,..

-.una

МаЈ

7
8
9

16

деветнаесr

з113 ·

5

Сунца. У фази је ,.nрве четвр

вкх:

1° Месец добива светлост од Сунца; став та чан.

·
nокрива

2
14'

ти", привидног nр ечн.ика 23" и величине -3.9.
После овога Сунце јој се nривидио nриближа

за

....... -

c:no.awн.er

У_ ~3~ ~~ - у

3 ~ 4214

321

11

nогодна

ИСТОК

2
4

-~

-

зоm

3

12
13
14
15

али nooнarr и

nрема Месечевој

245°). Кр ај ем

Апркл

23h

ЗАП4А

јуна је nоново у nр ивидвој близи н и Сунца.

Али је, среhом, у целини скоро сачува!Н Ари·
стархов сnис ,.0 димензијама и д аљин.а ма Сунче

npe Аристарха .
2° Земља се своди на тачку у односу rч>ема М~
сечевој сфери (мисли се nутањи ) ; ово НИЈ е та чв •

~

1 у

1

Вtкера. Још увек ј е видљива као .,В ечерња ча".
12 аnрила је у на јвећој елонrациј и (46° Е) и
11831а

вим :~~ Месечевим" . Исти се састоји из
ставова, од којих су најважнији :

излаза

в JIJI1t8 и 1'1'" -

елипсе

По.nо--.Ј• JtDJn"epoltiD[

23

Наредних дана с е опет пр ивидно прибли
жава СуiЩУ 11 nостај е невидљив . 26 ма ја је У
доњој конјункци ј и са Сунцем. У дане о ко 20

(азимут

Iфквидае

Тада је вкдљив преко целе воћи, а Jql8j
залази око 2h после nоноћк.
Ypn" - У сазае]Кђу Ј Рака.

0.5 и пречника 8". Залази са заr.р шетком

хоризонтом

под углом од 42" -

15 , 15 1

16 26

хоризонто:м .

Почеntом

-

у сазае•Ьу Скорnмј . Kpeh
се ~ •
'I'OXOII тромесечја nрелази У СВве.ђе 8are. У
ООО3ИЦЈ{ји ta
CYIOJI ас је 20 маја. Од вас Је
удаљен 1340 !l(илиоtПI JtUnoмl'f8pa. Пр....
lfелtfчине је 0.2 и npeчкJUta 1'1". Пpc'NII .._....

.nyoca

1 2

123 .

т

Месец

3

11

25

месец

lr

јуна лоrодан је за nосматраље . Сада је заn ад
од Сунца и в идљ1m изјутра над источним

:с

s•

9 06

d

во

~

депа њеrова.

з

т

астрономског сумрака на

.'
~

h

MlsжiiP У привидно] је близини Сунца . 6-or
априЛа је у rорњој конјун:кцији и није видљив
до краја месеца. Појављује се непосредно npe
2 маја када је у в:ајвећој источној ело r!l'ацији .
Можемо га nосматрати nосле
з аnаза Сунца

ко

јим се /Uiј&ище 011 11 nрОславио. У овоме су форму

Ју

Планете

1

Остала два од поменутих nода'1'6Ха тичу ое Ар-л

l~ј)" ,.Jia 4.'i! nроТИв Аристарх

I nЈВ

месец

Преа четврт

.

ra,

да

l M•IA

~········--······· · ···~.-. : ~ ;;. ~ S

ће
150 rодина касиије, Хипарх исхориС'!'МТИ при
Q~~реl)имњу трајања троnске rодиие.

теа

·

d
Пос4. четврт

м

rодкие. Око је значајно стоrа што

дела,

Мај

Аnркл

М ева

.

ДИIJ.ll'a свија као и Сунце толико велиха да се круr

ЈIОСМ се на је.џю одРсl)нааље доба летњеr с:олстици
ја. аоје је према -rом наводу, юврwио Арисrарх,

несачуваиог,

.....- • ,_,.

С8е 1IIJ AIIIU.....

остати и Jt-дiQI •

Сnтиж

кружrюэ nута.

да је сфера некретница коэа се око истог ере.

тцавмЈIL Налази се у nтопемејеау Ап:матесту. Од

иаж пост

Месечеве меве

љи чије cpeдlilurre заузима Сун~е;

Самоса.
Први Је од тих nодатака најтаЧЮ~ји, а и иајпо

rnaaнor,

ом

које

11И1Ј објав 1110 је спис у коме эе доо нехо.I!ИХо став 088

и на основи ових, иэвео закључак да Је васиош
~ro пространија неrо urro се дотле веровало. Њеrови ставови еу:
·
,,да некретяице (звезде) и Сунце остају непо-

деценија pa,!Wk апександриске wкone, Арисrарха са

С'1'8рхом

ве 8PЦIIOCТII,

а~нома слушали. Међут~м, Арисmрх СамОUЈа.

Додуше, у овим ставовима, Аристарх ни.шта не
rовори о другим пла:нетама. А нерасветљено Је оста
ло '71 к.ако је Аристарх до ових ставова дош~о, као

-280

nри -

Тцо ~.

рактеристике хелиоцентричкоr система.

ми

.u 1131181*

1111'0 је, арак, QDC1W80

об-..tчио објашњава, хао u.rro сте (эер се обраћа ltpa.
љ
rе~ону, сину Хиерона краља Сирахузе) 04

цмЈа.

-181,

,

All lђо'де Л1111 је, .аа, ApiCC'I'8p- - . -

епв. E.IIO шта ход Архимеда стоЈ.и : ." . .. . вас11 оао..
д ећИка астронома зове сферу ЧИЈе. эе . средиunе Ј
~AJfiL!ТY ЗемљинУ. а nолулречюtк ЈОЈ JeдJiaiC д;uь11 _

.,,., 150

[25.) (- 111 ,1110 -13!) У оаај nериод падају она
смrа три nодатх.а, за које се зна. из :aot110'1'8 једноr
Q11 нajИn'IIIUQ'ТИ)HX ~ЛИНСitИХ астронома, ИЭ Щ)ВИХ

С788рно је-~......,..,\8&Jie., .--.о
111'1'0 Је --а..

18 (

"_-о. али се она осетио разликује од стварне ао

(Ј4.) f-81 ,_ -мt ЈЬ

11811888. еа '1'880 iiDisww- ..,......
- . . IIJfje IIOJ'.WМ 1110180 8lml
38 С,..
~ ALWal7 щ з... л...,._.. Је аа
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сатещrт ј е испред Jyn~rтe
сателит ј е иза Jynиrepa

АС И ОНА
ГОДИВАIV

В:В:ОГР АД, КА .Ј • .Ј 'У И ~838

ВРОЈ'

8

)

СО-9р-:неај

- мена Маја
· ·
vezdama dvo)ntm z
PERO DURKOVIC, Osnovm poJm - - - - - Р. F. DlEJMS, Opanite !.lfJOla - хнике .млазноz йоzона - - ЈОЗЕФ ШТЕМЕР, Из иciilopll)e ше ka sazve!.da i zvezde и Severnoj
DU~AN LАК/С, Narodna 1mena za_::e _ _ _ _ _ _ Dolmaciji- - - - Vesti iz DrиJtava - - За наше йочеiilнике
- Novosti i ЬeleJke - - Strиlni prilozi- - - - - ---: -;tembrи 1956
Astronomske pojaflt и ји/и, avgustи 1 s р
.
с едњеа.меричкоz иле

.р
ЧАС'ЛА В ЧЕПИНАЦ, О календару
•
• 0111 о

25
28
29
30

О КАЛЕНДАРУ СР ЕДЊЕАМЕРИЧКОГ ПЛЕМЕНА МАЈА*

34
35
36
39
45
47

у северним пределима Средње Америке

_тј. у јужном Мексику, у Гватемали, Хон
р,урасу, и на по.лу0С'11рву Јукатану
се остаци

културе

старог

и

налазе

-

цивилизованог

племена Маја. Доба почетка те куЛ'l'уре нИ
је се још досад _утврдило, а.ли је ван сумње
у

р

еьивачки

НИЋ

vnж. ВЛАДИМИР АЈВАЗ, д-р РАДОВАН ДА миЛивоЈ ЈУГИН и МИЛОРАД ПРОТИЋ
мпж. БРАНИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ, ипж.

Одzовор~и

НЕНАД ЈАНКОВИЋ

"е

Старог царства (до VII века н. е.) и - после
раэмака од 400 година у ери Новог цар-

најбољи знак :мира и просперитета даrичноr

ства (од

града.

XI до XV века. н. е.).
·
"Златно доба" култ)тре Маја везано је за

уред~ик

Ру 1
ВА СИОНА, часоnис Астрономско~ друштва ~ет
' ~ n та годишље.

се она разви]ал.а у две етаnе: у ери тзв.

приређене поводом эавршетка појединих ИН·
тервала, l.l.lro се види по ук.лесаНИl\( датуки
м.а . Број оваквих стубова у неком rреду к

1111

одбор

ПЕРО ЂУРКОВИЋ, НЕНАД ЈАНКОВИЋ,

епоху Старог царства, и рачуна се да nада
око I века н.е. Назив царство није баш нај
срећније одабран, јер се оно састојало од ни
за градова који су, сваки за себе, претстав
љали државу. Таквим државним уређењем

Бошковиh" и Астронаутичкоr друштва

rодииnьа npernлaтa

ваздУхоnловно_r савеза ~уrославиЈе, Чизлазии об;(' Др~тва добијају часоnис бесnлатно.

240 Дlfиара, ПОЈедини броЈ 60 динара.

лано:ктивну nретnлату : четири ученика који се
Ученици свих школа могу користити кол
а ин од no 60 динара rоДИIШЬе сваки,

Маје н.ас потсећ.ају на старе Грке, који су
такође има.ли град-државу, коју су звали

учлане у једно од ~уштава, уз с==~ чла~:е~тво и администрација: Београд.

добијају заједнич/ки Једтан кфомnл2ет2-3ч71 ~ ч'е;;;вни рачун 101-Т-318, са наnоменом . ,ЗА
4 I. еле он
·
..
ВСЈ
Адреса
ВАСЙОНУ" _ Поштански фах 872. - Власник и издавач : . ,Аеросвет. , лнст
·Астрономск~r друштва .,Pyl}ep Бошковић": Београд, Волгина 7, брОЈ рачунске књижице
102-6564160. - Штамnа BIIПI Београд.

!ЮЛИС.

Узун Миркова

Маје су се служили сликовним nисмом

- хијероглифима, а међу различитим архи

ло, тек, одјеДНIО:м, градови су били напуште

ни и убрзо су се н.а.шли обавијени бујиом
троnском веrетациј.ОМ.
Постоје раrзне претпостав~ о узроцима та
јанственоr пада Старог царства. Према je.IЏIOII
мишљењу они су економске природе: Ма.је,

који су се бавили углавном земљорадњам,
обазља.ли су пG две жетве у сезони киша, а:пи
с:у стабљике остављали на њивама и тамо их
после спаљивали, што је неминовио довело до

де,

но, дР колектИВ!Ног пресељеља становнипrrва

по

чему

нас

опет

потсећају

на

старе

у друге, плодније крајеве.

претпоставимо да се култура Маја развија
ла nотnуно самостално, оригинално,

незави

Почетком

XI

Новом царству. Међутим, оно није било дуrа
века: већ nосле

та, независно чак и од култура старих ју
жиоамеричких народа, К'О ји- колико се до
сад зна - нису имали нИК'<lкво писмо.

проnаст.

чени знаци односе се на бројеве и календар,
на астрономске појмов е и појаве, као и н.а

nоједин.а божанства из њихове многобожач
к:е реЛИГИје. Чињеница да су у свим заnиси
lfа. Ј1З неколико о~оп.аних градова нађени

век.а. н. е. култура Маја до

живљава своју ренесансу у новоrюдигиуто:м

сно од култура античких народа Старог све

У нађеним заnисима сви досад протума

Старог царства

400 годи'НIЗ- слично судђини
- дочекоало је необјашњиву

Оно =о су Шп.анци од културе Маја за
текли

-

юада су се иск,рцали на полуострву

Јукатану 1518 год. били су само остаци,
мада још увек велича.нствени и бројни.
Шпански освајачи и католички мисионари
убрзо су исnољили свој невероватно развијен
смисао з.а тлаче ње

и насилно rюкрштавање

Уr.iiавНЈОм исти знаци, говори у прилог боја

домородаца и

ХЈQероглифи такође астрономсюог и астро

мо завладало по доласку евроnејаца описаLЛи

ЗКИ а;рхеолога да су и они непрстумачени

~

У VII веку н. е. Старо царство је проП8Јiо.
Немамо иодата.ка о томе шта се уствари зби

исцрпљења земљишта и, због тога, вероват

Међутим, немамо никаквих разлога да не

н · v· 19
NuC 891 у А н дромеди

учестаност којом су они подизани били су

тектонским објектима истичу им се пирами
Еrипћане.

Сйира.Ана .ма zл ина

Већи:на записа И&JijQQИ се по зlfДОВимв. rp&•
ђевик.а и на обе.пж:циы.а - тес.аник какеиим
стубовима, неющ тешким и до 50 тона. Ове
стубове Маје с:у подизали уз свечаности

за ревнОС'НIО уништ'авање

њи

хових културних тековина . Стање које је та

су nотомци старих Маја

-

сведоци догађаја

Јi01Uког карактера, те да не казују ништа о
~ак:а.лној историји, већ само о природним no]48at.r,a заједничким за сва та места.

-у својим хро'Ю!кама . Нека нам о том стању

"~~~--- Предавање одржано у Астр. друurгву .,Руђер

требало да се прошири нашом земљом. Тада

WVUDtOВић"

28

марта

1956.

к аже нешrо цwгат из једне од хроника :

" . .. Тада поче уч ење о Христу, које је
отпоче подизањ е цркве овде у центру града

ТИхо: време нам је донело тежак рад. Тад~
cmtOЧe убијаље вешањем и ватром под на

шим ноrама. Појавиwе се окови и ужад међу

светом.. . Данак је уведен у ве.лнким разме
рама и хриudlаиство је уведеЈЮ У веЛИКИМ
ра~рама ... " Хроttичар подругљиво заврша
ва ·

Доз:волите да своје гОсте срдачпо при

хв·а~. Наша старија браћа дођоmе!"

Десе1'ак сачуваиих хроюаса -

nисаних

матерњи:ы језиком, али латинским nисмом -

претстављају последљи очај.иички наnор да
се nре,ЕЏUЫ и традиционална учења ~рих
Маја сачувају од коначне rсропасти, зер . су
инк.виэкrори палили

све рукописе

кО]ИХ

су се домогли, rьих неколико с'ГО'l'ИШЈ. на
броју .

сте:ма не служи, као код. нас, број 10, Већ
број 20 (виrезимЗ!ЛНИ броЈни систем) . Ocm.t

C"l'poro

доследни док МаЈе то нису. Они имају ДВа
зузетка., као I.Il'I'O ћемо виде'l'и, не без .разлога.
Примена. :меси~ ~ре~ости цифре и при.
некиМ

лаtrИИСКИМ

преводима

и

Маје су их примењ'ИВ'а.ли пре

више од дВе

хиљаде rодин,а:.

Ми се служимо

разло:мцrи:ма, обкчним 11

од махаrоки дрвета, .а књиrе да су коричили
двем.а ~орисани:м плочицама. Срећом, три

изра.жавањем разломаrк.а, Јер су за бр(}јилац
и именилац ;раз.л;омка у:м· ели д~ Н:ађу н.а.ј ма
њи заједнички с.ад~жиЛЈЗЦ кО·ЈИ }е био цео

ски, од којих је nрви најбоље очуван. Ко

декси су nиоани (наравно, хијероглифима)

тим, нису имали ни потре_бу за нумерИ"Ч!Оn.!

1

напо:миње:мо да су се у записима из ран:ијег

дfiJa уз знlаке за цифре налазили и одгова
рајућ~ цртежи за називе бактун, катун итд.;
доЦЯИ]е, међут.и:м, они су изоста·вљани.
тв~ђењу

америчког

Спиндена ОВа] датум ОДГОвара

22

истражива.ча
ма~ у

102

ГОД.

=

да!На

4 400

(из pyшeвlfil4
града Колана)

з

8
9
10

з

5

4

6
7

5
6
lЗ

7
8
9

2

1

кауан

13
1

6
7

12
9

lЗ

11

У оваквој схеми, ко rои.нације бројева к
наспрамних назива не :могу у току једиоr
колкина да се nонов : nостоји свега један
дан У колкину који се зове 7 ахау! И свахи
колкин nочиње

даном

13

ахау.

даном

1

имикс, а

Наравно

завршава

називи имикс

ахау, ~тстављени е ~дговар.ајућ.и:м ~
ЖИМЗЈ, КОЈИ се међусобЈЮ разликују Па иnак
СЛИЧЈЮСТ ТI"ТУN'>)Ка
•
•

'!'Врдио зе сво]и:м рачукима ово миwљење

оnравдала Ј~ Лудендорфове слутље: Wl.J.fмe,

чи

ме је археолоои:м:а и исrр.аживачима у~
примењивали "Iia!Кo таЧН'О и доследно да је за

син. мес.

мзr.-еда

схема

пре н.е .. Пом~ а.строном Лудендорф nо

(време за које Месец изм~ња. све своје фазе)

149

акбал

8.Х'ау

дана).

велику услугу: наи:ме, Маје су свој календ31р

они су одређивали овим Једнаю:>сТ!ИМа :

1
2

куен

С'И!Н<>ДИЧКIУГ ме<сеца

број. Например, тразање

ик

кан

1 194 560 кина и:ли дана тј
виwе од 3 270 година по 'з 65

Према

об.л:их у,

еб

преращащ

арапских сnиса: тек у XII веку н. е. Мёђути:м,

скраћеном

юm:кс

(свега:

мена нулtе, као броЈа, завља се у Евротrи у

децим.аљним, док их Маје нrи:су имали. Међу

су списа иnак прома:кла инквизИ'Ј'QРИМiЭ и на
ђоше се, сасвим с.лунајно, у три града, по ко
јима су, доцније, добила своја имена; то су
тзв. кодекси: дрезденски, п~риски имадрид

=

У

итд.

овако:

:.__.:_: (= 8 бактун.а
1152 ооо кина)
- - : (= 5 катуна =
З6 000 .. )
~ (- 18 туна
6 480
)
.. .. (= 4 уинала
80 " )
о (= о "КИНа
о
)

зликом J]1'I'O код њих месна вредност цифРе
расте одоздо нагоре и што им за основу си.

тога, ми смо у nр.именrи: свог система

у оригиналу, изгледа ОТДр~~Т:~~

Jfepa,

елично је и са системом Ма]'а, но с том ра~

О рукоnисима се зна само толико ~ су их
Маје nисали живим и раскоwним бо]ама ка

n рrа.меН1'У од размекшаие коре или лишhа

према томе, д!!ту:м нашеr nретхо.

цифре и.а дРуrом, а 10Х10=100 ~од Ol!e
~ на првом месту, итд. (дека~ броЈни cиC'I'eJot.)

сваки с~омених. са датуМЈО:м :моrуће утврдити
колико Је стар~и или :млађи од неког другог
спо:ме~а , па Је сав проблем остао у томе да

"""": ·-

зз називе ими:кс, кан и куен

ова три

ХИ]ероrлифа юао д1а nретстављају
чељусти неке зубате немани (а nознато је ве
роваље мноrобожачких њарод.а д.а нека неман

нагриза Сунце, или М~ец за време nом~
чења., због чега и надижу мда велику гала
му не би ли отеращи неман). На основ слич

се бар Једном од њих одреди стварна старост,

ности ~накова за rrоменута три н.азива Луден

= 2 392 дана (из pyweвlfil4

док би се старост осталих споменика изрlа'Чу

дорф ]е за.кљуЧ'Ио да дани

Захваљујуhи овим кодексима н.ауЧНИ1Џ1 су

Ј1>ада Паленкве).

нал:а простом рачуницом. Но , и без тог рела

ка тог к.аЈЈендара дуго ј е одrоиетаиа и много

Деобом 4 400 са 149, одн . 2 392 оо 81, доби
Јамо за дужину једн·ог · синодичког месеца

тивног o,zџroc;a, Сnин;ценов .,кључ" nостао је,
после Лудендорфове поТврде , довоЉ'Но nоуз

у СБ.а!К'Ом яеrtа~рно:м, а 6 к.ан у сваком nа.рном
кол:кину ако се nочетн.и дан првог колкина

29.530201, одн. 29.530864 дана. Уnоређење тих

д~ да Се СnОМен!ИЦИМIЭ. Одређује C'I1alp0CТ И ДИ
реКТ.НИМ nутем. Лудендорф је, међутим, ве

хориэонтално, преко неколико великих стра

ница од перr.а:мента, које су савијене у тубу

усnели да реконструишу кален.zщ> 'МЗЈја. Тај

истраживача. је учеств.ов.ало у том nослу, и
- како ro бива - сваки истражив!I!Ч осве

тлио ј по неко тамно место, дак на кра1у по
знатп немачки ае11роном Лудендорф ни9е ре

w ко

и nоследљу загонетку: објаwњење нар(;)

ЧИ'Т'ОГ

260-;цневЈ-tог

ИХ!'ервала, интервала

-

каrк.а.в постоји једино у календару Маја, и

који су они зваw:и к о л к ин.

сваки датум код Маја садржи, уствари,
три nодатка: први nодатак претставља редни
број доТИЧliог дана ()1Д nочетка рачунања вре
мена,

тј.

бројања

утврђено је томе

дана;

другим

податком

рЈа1Ну :место .у реченом

ин

тервалу колк.ин; а трећrи: nодатак, по смислу,

потпуно одговара нашем месеЧ'Н!<Љt броју и
називу :месеца у оквиру године. Узгред nоме

нуто, овакво тројако фиксирање јеДЈЮг исrог
дана често помаже nри рестаурацији изве
сних даtrу:м!а. кој.и су делимично ошrеhени.
У нашој транскриnцији, један од датума
(н.аыерно раздвојен) изгледао би, на[]јример,

81

син. мес .

вре-дности са данас усвојеном вред!Ношћу од
29_. 530588 дана најбоље илуструје не само

вештину МЗЈј1а . у р;ачунању и избег.авању ра

зломака већ и тачност :к;ојом су посматрали

8. 5. 18. 4.

О

-

7 аха'у -

3

юанкин.

Но, npe ту:мачења календара, уоозНЈајмо се
~а број~ системом и .начином nиса.ња. бро
Јева ко~им су се служили Маје. Ради .mакшег
и јаснијег -излаrања учики:мо ова поређе:ња .
При nисаљу број~а, :ми nишемо цифре
с лева на десно; М!ЗЈе су их nисали (}ДООГО
надоле.

По нашем начину nиса:ња бро-јева. друга
цифра са десне стране има 10 nута већу

"релност од исте цифре на nрвО'М месту, тре

10

nута већу вредност од исте

рификовао· С~инденов .,кључ" тек nOOrгo је

Врло је вероватно да су Мај:а првобитно за
број.ање уnотребљавали каменчиће, wтamиiie
и I.IIХољкице. ДоiЏIИј :е,

кад

су увели писмо,

каменчи:ће су заменили тачкам.а, wтапиће
цртицама,

а

шкољке

-

зНЈЭ.ци:м:а

елипсноr

облика са извесним шарам.а. Притом су бро
ј· еве од 1 до 4 израж.ава11rи одгов.арајуЋим
бројем тачак.а, петицу су обеле:ж;а.вали црти·

цом, а· поменути цртеж овалног об.trика уnо-

<I1ребљавали су каЈО нулу. Например:

·
о

4

5

7

19

20

У бројању даН!а; Маје су за осяовну једи·

виwе јединице су :

уинал

= 20 кина
тун
= 18 (а не 20!) уинала = 360 кина
(вероватно стога што је број 360 блИЖЈ1

броју дЗIНа у години него што би то 61!0
број 20 х 20 = 400)
К!атун = 20 тун:а = 7 200 кина
бактун = _20 к.аrгуна = 144 000 кина
.
велкки циклус= 13 (а не 20!) бактуна (тр3Је
дуже од 5 000 година). Зашто нелики циклус
изИ0Си 13, а не 20 бактун:а, показаће тумаче
ње колкина .

_

скинуо вео тазне са 260-дневног инетрвал.а

Луденд:орф је слутио да:

су

Мај•е

увели

колкин у вези са неком П€риодичном и упад

ie

љивом nриродном поiавом, и претnоставио

да су то Сунчева и Ме<сеч:еВ'а помрачења. . Ме

ђутим, зна с.е да nомрат.rења. не наступају у
У

РаЈЗМiаUима

о:ц

260

дана. Но , Луден

,l(орф и не nолази од 260-дневног р.азмакэ:,
~~Г<> од његове двоструке

вредности, тј.

од

се 0 даНЈа. НаЈИМе , помрачења. ња!ступају када
~уњце приближи - как·о се то у астроно
МИ"]И к.а.же

то бив

-

а свака

ч:воровима Месечев е nутање

173

.

'

а

дана , што значи да у току

два КОЈIКИН'а Сунш~ m:юђе кроз Месечеве чво

:.В'е т~и пута (3 Х 173=519 ; прибЈIЈИЖНО 520).

имикс и

куен

2

nовољно ода:бере, м:оrу за дуже време , да за
значени д.а~и рак:rrоређени су, Нia!И!Ife , тако
да настуnаЈу Један эа .ц:ругим у ра:зм;аку од,

nриближню,

173

дана.)

. Притом се не мисли да у ова три дана 'nа
даЈУ по:мра.чења., него да се у близини ових

д.ату:ма (назв~е

14

дана пре илк nосле) nо

мрачењlа очеку]у, а дан и тренутак и:а.ступа

ња.

11 ?мр.ачења

Маје су могли та'Ч:Но да изра

чунаЈу, ]ер су nривидно кретање Месецg, до
вољно тачно nрщюавали.

!!р1Э.ВИЈIН1ИМ временим размацима, а нарочито

н:е

1

довоље услове за на.стуnа.ње nомрачењ'i!.. (На

колкин.

небеске rrojaвe.

ницу узели дан, који су звали I{ИН. Наредне

овако:

hа цифра има

или

~бог избегавања разломака
тра]ање

броја

колкина

(260).

усвоји:л:и

Маје с

за

вредност

Међутим, т.а.ЧЈан износ броја ;:~~

морао би бити не.што маљи

(259 ·9638. ) , Т]. .

кол-

бити краhи з.а 52 минута. м.а · е
су знали ~а ту 11)ешку и водили су о њој ~

кин б и

морао

чуна: за Је'да.н баК'Гун грешка на ра<:Те за

20

дана , тачно онолико колико у схеми им.а.

довщ и после једног бактуна nочетак no~
љеног к:олкина пао би оn ет на н1ааи:в имикс

ко ОВОЈ основи Луд·ендорф · је реконст.руисао

овога IТУ,Та на 7 имикс ; .а после тринаест бак:

ЧИН~ и дао схему , састављ·ену на овај на-

ту·на

з

.-

У колони од

20

редова налази се

20

на 

:.:~. ИМИК<:, ик, акбал, кан .... куен, еб . . . .
Ј""' и ахау;

(IЗ Х У нар.едних

13 1юло~, нас~ам назива
Јrонам 20 - 260!), уnисивао Ј.е броЈеве, no ко
оnет ба, ~ то од 1 до 13, да би после 13 дошао
.
РОЈ 1, 2 и тако до краја колоне· НЈа краЈУ nрве к
.
.
' .
ЈЈази
олоне Њ<lЈЈ:ази се броЈ 7, 1а броЈ 8 доу nрви ред друге колоне, испод њега 9

-

дакл е

п осле

грешка би нарасла за

-

в елик ог

261

цик

са

_

дан, може 7е реh.и

Зlа• ~ео ~олкии . Ту ј е и објаuпьење зашто

су Мазе, с Једне стране, одабрали управо 260-

дневни, а не 520-дневни интерва.л

с11ране зашто велтш циклус ~а 1~ друге
• а не

20 бактуна . **

..ui'O • о 'l'p8lteJI

~::=~~:.:~ у 11Р'ЈКУ Маја. Вeli CIIO
-

-

8UJ

месе"111И број и

Jl83)lll

1:'1 IOI&IDfi'OД)IIIJ од 18 JOmiO]II.IIICeiUI no 20 "...., који еу эвuк хааб, и
-..,. 1:'1 aoAUUX jow 5 не101еио~д:~
trp.ec-ayaaнe ro.I(JIIIe нису )'80дК11Ио едиос:'1'
CIP pewe'I'JfМ ~И ДОСЛ

10јом еу се руководили у конструкцији caor

~·

Трећи nодатах у

»-rpty узетом за

··r--r

,.,..

месеца хретапи су се од О _до 19, "._
11/& еу стављали уствари редии ~Ј ~
JIIDill у месецу, а ие редни броЈ дана којм Је
у то«У·
ЭакљЈЧИМО речима астронома Лудеидорфа

који нас уnозорава "да не треба одвКЈЈЈе

се чу1Јl!IМО богатом астрономском знаљу МаЈ:
јер је тај народ стотинама rодина
ноr sрода

(а не треhи!) дан у месецу и:аикин. Месечии

културе

npe

ЈQе,ц.

n ознавао 11

nримељивао иулу к месну вредност ЦИфРе''.

nnUVPO

r.ucи: З хаикин. Канхмн је у хаа6у четрвае
С'IW NeetЩ по реду, а до'Ј'ИЧИК дан је чеrврти

евроазиске

Додајмо још само ~о да је ма.nи,

"JJr

талекrоваии народ МаЈа остварио своје 'ћ!Јtо..
виие у култури чисто каменог доба.

Час.лдв Чеn.и'!Сц

СЈројnи које су С'1'811ЈЬ8Ј1'И испред цртежа за

OSNOVNJ POJMOVI О DVOJNIM ZVEZDAMA
(Nastavak)

DtJojм nezde 14 nevidljivom koтponen·

Ako је ravan putanje sjajne i tamne
komponente u jednom ~omjem paru tako pc>lo!ena da za ровтаtга~ sa Zemlje nikada ne
dolazi u oЬzlr ~anjanje kotura sjajne komponen~ 1za kotџra tamn , onda n~ma ni promene
sjaja ni udvajanja spek11ralnih 1iлi.ja, jer је
spt'lktar tamniie komponente isuvi§e neprimet.an. Posmatral!u sa Zernlje izgleda da posmatra jednoвtruku zvezdu la:ko ona to ustvari nije.
Na!lm l!itaocima mobla nije poznato da је
pre nego Ыо је Leverije iz promena u poloZзji
ma Urana zak1jul!io da posto;l Neotun, slavni
nemal!ld astronom Bessel iz preciznih odredivania зopstv nlh kretanja svima poznate zvezde
Sirius zakljul!lo da pootoji njegov matilac, Ьeli
patuljak, zvezda 8 prividne
elil!ine koja se
кuЫ u siaiu Siлiusovih zrakova. Otstmnivm iz
poвmatra/!kih oodataka. sv instrument.ske i posmatrallke gr §ke, а Вesel је Ьiо majstor da to
uradl 1 sa niim ~inje stvarno naul!na oЬrada
a~tronomskih merenja, dOO&o је Besel 1844 godln do OVO/l wklju~ka: •Promene so~ve.noя
kreta.nja u г ktascenziji kod Si!liusl\ kao i Pr<r
mm зор tv n~ kret.ania u deklinaciii kod
Proklona (Alfa u sazveMu Ма}ј pas) wticu od
mivlarn si1 susednih zvezda ko;e su nevidJiive sredstv!ma kojima rasoolaiu .astronomi
1844 ~odlne«.
Р ovom pitanju razvila se u naucnim kru.
р vJm zanJrnliiva diskusija. Drugi velikan Щ!а
d Ь W. Struv obradio је posmatralli materijнl о so tv nom krettanju Striusa i d()(oao do
111kl iuciO\ da n oostoje nikakve nepravilnos1Ji.
1851 _.:rodin С. PcU>rs uzima ponovo Вeselovu
w р Ulv<ktt i ooku.§av: da iz Beselovih oodataka prornena.mэ. opstveno~ kretania kod Sir' ц
izv d i putanju nevidljive zvezde. Tako
i izrad na Prva putania ove danas vee sasvim
,lobro poznate zvezde, Siriusova pгatioca.
tom. -

31 januara 1862 godine А. KIJ.a.г.k (Clark)
је Ыо zavr~io Шadu

sablja se ~ manj~m prostoru JIO\oeCa\•ajuci znat-

no srednJu gustinu zvezde.
Na P?J?z~o? sl. 7 dајещо o\·de postnatrane polozaJe Smusa В. Zanimlji\'0 ~ napomenuti da su 1920 godine Fox, Van den Воs i
JnneS "Yimetili da је komponenta в isto tako
c:tvoj~ z~~da sa otstojanj_ern od 0.8", ali se 0 ,. 0
~lJe ШЈе moglo P?tvrditi. _Ukoliko
pokaz
da Је ov? posmatranзe ta<Sno 1zrnenice е i srednja gustin~ svake od komponenata в~ i В 1 ј т
је dosta s1gurno da је njihova ukupna mзsa
jednaka masi Sunca.
. ~onov p~atilac koj i је 13.5 prividne
veliёme sagledao Је ро prvi put ~eЬerle (SchaeЬerle) "u decemb:U 1896 godine nn otstojanju
od 4 . ~ od Prokн~na А . Р~Юiоп В opiSe voju
putanju za 40 godina, а u. fiziёkom pogledu ima
mno~o sliCnosti ~ Siriusom В. Njego\ra posmatranзa su, medu~m, daileko teia ра mu је i sistem el menata JoS uvek nedovoljno iguran.
Ovde mozemo jos pomenuti i nevidljivog
P.~~tioca zvezde Ross 6!4. Na Sproul ор ervatonJl (SAD) od 1937 godme oЬavljaju se pailjiva
fotografska merenja u cilju odredivanja opstvenih kretanja pojedinih zvezda. Za zvezdu
Ros _614 ~ја је uda1jena od nas svega 13 sv tJosnih godi.n.a, pokazalo se da njen fotocentar
opisuje u odnosu na fotocen1Jl·e okolrrih zv. zda
~u ~psu sa ~uosom od 0.31". S . Lippincott
ЈС tzractila putanJu_ nevidljive komponente В,
ра se pokazalo da Је poeetkom 1955 godine ona
u najpov:oljnijem poloZзju za posmatranje . U
tom cilju Z811Л0lj en је prof W. Baede da sa Hale
teleэkopom od 5 т pokuSз da sn.imi komponentu В . Коа.о sto smo referisa!D. u »Vasioni« Ь!r.
3/ 1955 snimak ј е uspeo, ра se jos jedanput potvrdiJa pгednost koju na.m pruzaju astr·onomsk
metode ako se one baziraju na preciznim posmatranjima.
Na treeoj s tran.i korica је divan snimak
S. Lipirtkotove u oЬlasti Ros 614, koji nam ј
poslala s molЬom da pcЖu Sa.mo izme1·iti poloZ<lj

in:strumenta sa objekti,vom
od 46 ст ра ga. је usmerio prema Siлiusu da
Ьi Vlideo kvalitet sli'ke. Uko1iko је objektiv Ьоlје
bruЭen utoliiko ј:е Ii!k sjaj.ne zvezde bolje pretmvljen jedn'Om svetlom taoкom. Medutim, л.
Юark је Ьiо iznenaden kada ј е pored svetle
tacke Siriusa А video jos jednu taeku Siriusa
В. ProverivSi poloZa.j naSa.o је da ona odgovara
Petersovom pdloZa:ju. Beseluv Sirius В konacno
је viden ..
Od toga vremena •k omponen ta В opisala је
dvaput svoju prividnu elipsu oko komponente
А. Njena revoluoija i:znosi 50 goclioo а kreee se
ро dosta izduienoj elipsi ekscentriciteta 0.6 i
veli:ke poJuose 7.5". Najmanje uglo vno rasiOjanje izmedu komponenata drz.:nosi З" .а najveee
12". Iz svih dosa.da sakuplj.enih podataka Ьilo
је moguce odred:iti !i mаэе poj'ed.inih komponenata. Sirius А 2.22 pulf;a је v€Ci od mase Sunca,
а Sirius В iana 1.04 mase Sunca. Каd se ponur
cu drugili metod•a doslo do podJa,tka da ј е pree·
nik Si:ri'U·s a В pribtiZno jied!OOJk preCniku Urana,
astronomi эu ро prvi purt; s~i da ma<terlja
moze bltJi. sabljena u vr'1o ma.Юm pгostoi·u . Gu·
stin.a Sirilli$().Va pтaltioca ј.е priЬИZn.o 60 hiljada
puta veca od gustine vode dok је gustina Sunca
Kada n eki n eblo!og pogleda na svoju Jeju sa izsvega 1.4 guэtiлe wde. Ooevidno је da·kle da
danc:i.ma pallictZan.a pt·oml"Zlim posle Ьlagog rru·aza
atomi na Siriusu В moraju z.auzri.mati daleko I'З.ZuirUjivo је da ga је teSko ubediti u urodenju otpor~
manji prootor •nego na Stin<:u.
.
nos~ zlvo~.a ~ ovo glediSte teZi da se ргеn е i na ideje
Paral1emo sa ovim otkг.i.eem razvija se u fi· о Zivotu na dгugim planetama, Cak ј na st-azmemo
Ьl:age PrШke na M at u.
zici pretstava о izgJ.edu а1юmа . Podoo.zaJo se ~
~ogleda jmo cinjenice koje se zasni\•aju па krajoko atomskog jezgra postoji vise elektronslrih noвtirna
nadeni m n a ZemђL Рпrе !l§ajeve . . .
omotaea kojli ogranieaJVaju II1ajveC.i deo prostol1
'!о su vrlo sloieп.i simbloticni istem.i algi ј gljiva
1
iako ј е glavna masa konoentri.san.a u malom Je- ~ mogu da nadiive u mnogo osetljivijem odJ"Вslom
iJurnu Са,!{ .i tempш-atщ·e od -so•c. Pti -зо•с 011!
zgru atoma. Ako se usl•ed fizri.ckЉ ргосеsа el~·
u sqan jц da obavl jaju fotosjntezu (tj. da pгoizvode
troni jednog omotaca os'lobode privJ aCлiћ 518 ~er),
iako эро.го.
j ezgгa, veliCi:na atoma се se smanj ilti na prcr li ~osJ:Oji Ј jedna grupa rnikt·oskopski mallh vi secestor k:oji ogrameava naredni elek t.гonski omo: ~h ~~votinja, tockaтe (t-otiiet·e), cija је snaga u iztac. Мa.terija jedne zvezde ne gubeCi na Jn3Sl
Va.njц tempet·aturnЉ promena skoro neverovatna.

Ro 614 В. Na snlmku 1 mm
uglovnu vrednost od 1
zi se u sredini lik .
Iako naAim durblnom mo!emo
о upui
Z\-ezdu 15 prividn
еЈЊ ,
Ro 614 В ј 14.8
pri...oidnih ,. liblna i udaiJena u о~ vreme ok.o
I" od Ro 614 А koja ј 11 .3 prt ndn
liane.
mi ipak u 4 poku ј nismo uspeli da 'dimo
komponen u В. Jedno v
od ovth ро ndoj

,

..

(. 7

p1·oceni ЫЈо ј dobro. Нооо ј i s poku~ jirna
na Sproul o pservatoriji gd im:tju r raktor od
61 сщ pr~nika . Za ada izgleda da с ova nevidljiva kompon ta tati j'edino na d metu
najve<:eg astronornskog inst.rцm n·t a Мaunt Palomм ke ор rvatorij i to u k.ratkom vremen.skom 1-a.zmak:u od 2 godin kada.
kompon nta
В nal~zi u okolini a poastrona. S
talo vrem
ona ј n idlji.va i na Maunt Palom.arski:rn
nimcima.
lz sv ga dosad. !niO n og ocivedn.a ј l!injenica dэ. u vasioni ima rnnogo ~
d ojnih
z zda n о sto smo mi dan.as u sta.nju da ih
zapa:mmo.
(Kraj)

Р ето М . Dur kovit

GRANICE iiVOTA
U Antaтkticki.m jez!М'ima neke mo u u ak Ynom
st.anju, d.a il.drie vi~e uz.· t.opnlb snu-za ~nja i otkra ljivanja, bez osi.eCenja, kao 1. da sa.\Jma podno temperaturu od -7 в •с.
I\1Jali t.ard!gradl ~ t•ganlz.mi u dalekom srodst\'U ,
P.aucima) su gol,ovo podjednako krepki 1 mogu
naёt
§trom s~eta, do vW.пe od prek 3.000 meta.ra. Za \'1"em
sиSe ощ se samo osuAe u male loplice 1 no§eni ·u ,,etrom, mozda .meseci.лщ, sve dok ne nШ>tanu pon vo
za n)Љ povoljni uslovl.
'
'
Jedno<:~liene pt-ot.o-t.Oe mogu izdrlati l<:rnperзturu
sve do -зо С, dok se пеkе n.aJaze i u 1.0pllm i:.t\'Or1ll'ld
sa temperaturom od 64°С (pгsti ·е mogu drta · u ,-odi
щrejanoj do 5О"'СЈ .
Sa Iz.uz..etk~m ?<> lednje. nabrojane gru~, ,.i ovi
oгganizirU una)u Jednu ZЗJcdtlicku osoЬinu. Oni ' \ "1

са paAOII nосле рата. Орrаи цpYIInlla

tlpeo ___..,

IЈоМОа__..., Лок•

OТIJO'IP«<
umfahrt" кзлази тромесечпо. n~

аоr р8Кор» UИOII8 са ~а,ним мотоr na ЈС8П81'8В8 д0118Ј1де0118 енrлескоr

"Weltra 11 и асrронаутичар Проф. Др Вер~~ер
~:реузео је претсе~иштао 1950 године.
Ша
ар исnаљена зе прва .цаостеnеиа Ра
1949 24 фебру ...еричком оrmтнои пољу White-sands:

Jt11 10 М8Ј. Ис:rЈа,~~оена при послератна .. v-2 ра
JUIТ8 R8 111epJ1ЧICOII OПKТIIO.U ПОЉУ Whlte-5and3
ЦЈIЉУ кcmmtJI8Jbll еелЮОIХ аисива.
IN 1Покуwајк у ра:mнм окуnеЦЈtОННМ 301\Dма Не

r.:~~ИЦ)I) к ракете WAC Corporal. Лocт~trana
је аисина 405 'К./А.
оаембар. у Аустрији осноаано прао noene111411 Н
"wnужење за истраживање аасионе"
pa'I'IIO
""..,..
З
тоб
У Л
·
·
11150 30
септембаР до
ок
ар .
аризу зе засе.цао

p!IU1'8118

801818р. Праа :sаавиuа хомм01'8Ц)1Ја ает

~ ~OПJI08CТIIA nостиrла је аВЈfоис>s~
rо~~оетер .. метеоУ" ~..,. брзкиу D'lM15 .':-"lh:

М8ЧQ за ожиiiЈЬВвењем .,:Vдружења за истра
;м:ваање васионе" (OFWI основакоr 1931 ro,JtiOie.
Прернђени прnсеЮtКК, l1P Ге1'е, добио је nри
аре~еену д03аопу 3а рад овоr :Vдружења. У a~

plf'IJWj зоки. На строномској псерватор и
Треmоаер крај Берлина основано је јуна 1946
1'0411Ке •.дPyW'I'IIo за ле-т у васиону". задата~
oeor друшТIIа био је, у nрво време, да за свој
чп ноа opromnyJe предаоања о ocиoвiDfa и
захтевима лета у вnсиону.

lM'l Јунн. Лpll}t пут је званичпо npel}cнa rpamщa од
1000 tuA/h авионом са турбомпазииv моторо:u.
ПукоанlfК AJЬcrt Boyd поставио је tJOa светски
ре1еодр од 1003,881 к.с/h на авиону Lockheed
Р-80 .,Shootlnt Star".
..
1847 Октобар. Исnвљене тштне раЈ(ете ,.V-2 са
амернчхоr иосача авцоtщ .,MI(Iway". Радило се
о пројектилнма

састаал.еtшм од эаnлењених

кl!'l'a на~ састојала од ракете ,.А-4" (изр~

nраи интернационални контрес за Астроиау'I'I!Ту су се nраи пут иalWiи делеrати

ИЈгrернационалкоr бнроа изабран зе Dr Ing,

Sllnger.

1951

1848

изнад ОПКТI\01' поља у Muroc:-y у Калифорнији .
Висина летn је износила 12.00о-21.000 .-.
Јануар. Gartmann и KtiUo основали су у StutL-

8art-y

.,Друwтво

за

истраживање

васионског

лета". Ова opratnt'ЗIЩJtja је најактианија међу
саим острощlупt•tх•rм орrанизоција11111 које су

vlшn razll~lta.

Ovdo (:е so .iz.neti nazivi za neka sazvi!Zдa i zvezde
Kurmu lf!'ez Benkovac, koje se nplazi u jugoIJ!t<Jfnom PI'odu~cnju podveleЫI&kog z;aiiva, odnosno
\1 зclu

odredcлlje rc~cno K!lriлsltog Мога.
Stмovnio1

scJa su

aтJ . ТU su se nns~liU
о оЫnс dlnш·aca.

zemljcн<~ dn.' ci viлogradali 1 stoza vt·emc mlgracLja. Zadriali su

1'okom le tnjeg polugodiSta st.oka se Js terцje ujнt1·o
rono 1 dogonl s ра е цvew kasno. Meseca ј ц!а L avgц 
sta, u. led v llke vrul:lnc, ovce, kao najbгojnija. st.oka,
u е! noti na pa~i . U t.or •sjonlouc se dogone ~im
Sun
nclto polz.granc. а iz nj e se Jzgone pt'Cd sam
Sun~C\' lЩ:!IUik. ZЬоц togn su robanj najbolji pozn~
vnocl imcna sazve~dn i zvezda , koje su preko Iet.njih
notl nad horJzon1om.
Ка i u d!'ttgirn lcrajevLma, gde su ~asovnici r~
k st, toko (lt'llnjiYanjc 1 zalaza k pojed.inih s azvezda ш
v iJ1 t.VC7л:\ sluii 1..а OI'Ijentacijц 1Шnve godine, а narotlto tokom ро'Фоg prolel:a. let.a 1 1·ane jeseni Napтimer: •I сет>~ ј оvге 11<1
tapl g1-anц c. •Doreni janjce
k:td Vla!l 1 maJo pootsko~• . • Poi!ao sam u Obrova:c
Pred zaJazak Vlaiilca•. •Legli &mo ka.d је L\Ckul;Ja granula .

.vetoc Pe&ra.
Orion је dоЬго роша tо sazve!de. Тri vel:e 1 tri

manje zvezde koje su .n jednom pravcu, 11~ ро na~
rodnoJ mа!Ш na St.apove, te se celo sazveide ро njinu.
zove Stapl. Tri ve<:e zvezde su VeUkl Stap, а trt manje
Jlfall Stap.
Slrius nosi ime Za.it&pnJal!a, po§to sleduje ma
St.apa. Za zvezde Blizanaca, Мalog Psa, Sk.orpije, Dev\ce, Strelca i drugih narod ovog krajo nета imen;

·iz.-

конrресу осноаана з е. Интерна ц ионална ВСТIЈО.
н аутичка ф ед~р а циза. На ов ом r<oнrpecy , оц
великог значаз а за будућкост аСтронаутике
узеле су учешhа с ледеће земље: САД, Арrев:
тина

D~u. kad
'

zvezda AldeЬaran U Biku је PGZnata pod imenom
z-ylal8aka. po~t.o se ~ .iza VJ.a&iёa.
sвzve!de Lira, kao celina, nije poznato, ali је doЬIO poznata ~vezda Vega, koja zajedno sa )о$ dve manje zvezde fi.ni ravnostran trougao, То је ТroJitYO.
l)elleЬ u LabU<Iu nета narofitog imena.
,Altair u Orl1.1 sa ~ dve zvezde, koje su s Alt.airom
u jednom pravcu, narod zove Kopi,Je. Delfin је Кrвt

ракетом.

Mle&\1 Pui
zove &e.na
v...ще • da
kumu ukrao brene 8l8me k8d је QJu IIOido
51ama se pomalo proalpUa. 2'4t 11811Ј01М1Ш na taj nd8a
kUI1\0\"Ski poetup&k, Ьос Је pOstavlo tnlju -* аа
је kuщ

neЬu.

Kad mcteor ~
poeko реЬа, kat.e ае: •Nello је
щnro razli s.e njt!cova z
•.
Ро imenlma: 'Гrojlrtvo, Кnt
etoe Petra 1 Ко1о
Gosplno vldi st- u.tkaj hi'Шanвtva.
Velik planete Vent-ru, Jupl~ 1 Маnа narocl
poznaje 1 dajt- 1m pojedinamo zajedni.Вco lme
tum е IUЦ'C){Ijt.o nc zapefa. Venera se 1!0~ ! Zer·
nJa&, kad granjl\ra pred z.oru.
V ~ se kad trna
nebu vl.§e Danica da fe 10d.ina ьщ гodna.
ad

Dпu&TAVA

Енглеска , Фр анцуска, З ападна Немачи:а

дуdрија, Италија, Шпанија, Шаедска и Швај:
ца р ска.

1951

Крај

сеn тембр а .

И нж .

Ј.

Штемер

основао

,.Швај ца рско астр онаутичко друштво".
(Кр ај)

Л реаео : Др tиаш Дwкило

u

prost.oi·:ojama lista »Aerosvetc u Beogradu, od1·11 о. m. tl'eCa godj! nja skup§tina As'тonautic
kog dru!tva VSJ. Prisutno је bilo 65 clanova.
Na ~elu sa ing. Kost.om Siv~evirn, pukovnikom
JNA, izaЬrano је sledece radno pi-etsed.nJ,§tvo: puk.
tлg. Катlо Jel.inek, ppuk. w·. Мarko Janjjc, iлg. DuSan Lucic 1 Pero f>w·kovic.
U kratkom r·eferatu, sekretaг DrШtva l.ng. V\a di~
slav Mat.ovic izneo је rezultate t·ada u protekloj go dini. Ono b1·oji vei:. 134 &na, od kојЉ su 55 vi~oko
kvaliiikovani s1n'UCnjacL
К ао sto је pozna to, DтШtvo је u sas tavu Vэzdц
boplovn.og sa,veza Jugoslavije koji ga m01:aln.o i ma' erijalno pom.a.Ze i tesno saц:aduje sa Astronomsk·m
drustvom »Ruder Be>Skovicc sa Jro' jm је izdalo, ц 1955
godini, 4 Ь1'1>ј а l:a...<"Opisa •Vasiona c k.oj i је v e<: i ц iлo
stranstvu stekao priznan.je.
Osim predavanja koja su odriavali n a§i na jp;>matiji stl"Ucnjaci i popularizacjje am·onautlke u Ha.n.cima u stampj ј emJsijama na radju, Astl:onautitko
dгuStvo VSJ i njegovi &novj pomгzu :rad nekih tela
i uces.tvuju ц nj<Чюvim akcjjama. То su, pr·e svega,
ОdЬо1· za i$pjtivanje pojava n ad nasom Zemljom , Inicljatjvni od.Ьor· za selenite - as!n-onau t j~ku omJ.adjn u
ј Potk:omisЏa za t·akete i vesta&e Zemijine sa,telite
NC~cionalne kom'sije za Med=odnu geofizicku goZaпa је

tшж. Јозеф Ште.чер

NARODNA IMENA ZA NEKA SAZVEzf)A 1
ZVEZDE U SEVERNOJ DALMACIJI
Pourato је da pojedina uoЩiva sazveida :1 sja~ 
nlj zvczde por-ed imena koj a se ц naucl upotr-eЬlja 
vaju lmujц i narodna Jmcna. On& sц u razn:im kraje-

aeitO Del8io ol!ekuje.

1951 з до 8 сеnтембар . . На .цруrом астронаутичк 011

нкх у САД.

Новембар. АмернчК"и om1т111t ракетни авион
Ве\1 XS-1 вишеструко np машно брзину звука

звaRWIKO су учеста овале следеће зе 11•

ље: Арrенткна, ~анска, . Немачка, Француска
Енrлеска, Лустриза, Шаазцарска и Шлаnија.
7 ааrуст. Амери'СКа ракета В э~кивr постаrла k
у аертикалном лету аис ин'у 211 к,-~t. Оао је до.

•

сада најаеhа аисииа nостиrнута зедностеп~r01с

делоаа 11еwnчких nројектила и делова юрађе

1947

P831Utx

~ужења за иетражиаање васионе да би no_
~авкли темеље мнрољубиае сарадњ7. За Шефа

IIOL р11 pte: »Veseli se kao ~~

Da predemo rua imena sarzveida ·i. prividno veCih
zvezda. Po~el:emo od ciп::k umpolarnЉ zvezda:
Veli'ki Medved u narodu .nosi ime Volari, posto ёe
tiri prednje njegove zvezde li~e na ~etilri vola н jюmu.
(U ovom lu-aju se Ј daJПJas ore n.a ceti.ri vola). Zvezda
Mjzat· је vollar, tkoji tet-a vю'love, а A.lkor stene (kufe)
uz volara. OSitale dve zvezde 'iiZ medvedova 1·ера su
neup1·egnutJ, voJoovL Za Malog Medved a ј Zmaja narod
nema imen.a, nirti ih uopЭte zщ:>aZ(,Il S eveгnj a~Lt pozмju
samo pojedinci, koj.tma је na nju neko n at·oCi~o &krenLIO раmјц . Kas.i apeja nem a imena.
Dalje, Severna K'!'Llna nooi naziv Kolo Gospino.
Gещ& је Gospa (Bogoгodica) u kolu, medu devojkama.
Arktщ· u Volaru tie zapaiena zuta zvezd.a, ali nema
naroll~tog 1mena. U toku poznog pr·oleca i 1·anog Ieta
sluii za 011i,jentaciju vremena. »Kad oruaJ zvj jezda
spadne па zalazak ро~есе svj·tanje«. Zveroa Koё ijaSa
Kaa>ela se zove Lickulja, јег ' se pojavljuie (gJ1a.пj iva)
pt·eko Veleblt.a, bas u pra•v cu Lilk e.
U isto vreme kad i KaJpela pojavl iu,i u se i dlrt
sjajnije zvezde Ovn.a. One gra-n jivaju istovremeno, nor·
:naino na gr·eben Orljaka, di111.arskog ргаvса. Z~
1stovr·emenog gt·anj uvanja nar·od :ih zove Uspor ctln~ ce.
Posle Uspot·ednica эlede Vla.Siбi, koji ovde nose н~е
Vla.Sciбi. - Kako se Vla:Sici usled njihova poklapanJB
sa Suncem ne vide otprilike od f>urdevdantaJ d o Vidov·
dana. Щti"Od smatгa da to vr·eme za nj jh pгetstavUa

dinu 1957-58.

Veza i t·azmena puЬlikacjja uspostavlieni sн sa
dJ"U§tvima: Argentine, Austl'ije, BraEgip ta. Engleske, I'alije, Ј ар эл а, Juine
Afrike, Nemacke, SAD, Sved>k e, SV<ijc arske i Нol~ n 
dl,je.
B' blioteka Drustva nesto је pros' гe nэ u toku proSle godine, ne samo kom pletil:na ea-sopi.sa. ve<: ј doma cim i stl'anim knjigama, medu koj ima treb a Js aci seriju knji.ga Vеп1ега fon Bтauna о v~ta&om Zemljinom satel jtu. letu м Mesec i М.!н·sovom Pt·ojektu
Posl.e jzno5enia izvestaja J<lzv' la se d iskus jja koja
se naroei,to zad гl.ala n.a proЬlemu sire р pulal"i7..ac jie
asfтonautike ц B eogгadv i unutraSnjo>oti. S tim u vezi
odlн~eno је da se u D I"U stvц n qs\av j sa s tru cn.' jim
Dreda·v anjim.a а da se ро nar odn im u n iverzjtetfm a i
sl«>~ma odl.Za.v aiu populaгna predavanja.
Takode је akutan i proЬlem шostar·ija k oji ima .
najzad, Jz~leda da bude r e5en u toku ove godine osni \l'an.jem jedne s+.alne astJ-onomske i a~tron::~.ut! cke jzloZЬe i osmatraCrrice sa instrumentom.
aзtronautick.im
zЩje, Danske.

Clanari.na гedovn'h l!:lanova nije poveёana. a1i )е
podign.ut.a pr-etplala za ea~opis »Vasionu • t odlueeoo
је da kol ktivL koJ! se ubl.nnju1u treЬn da upla~uju
vecu /!;l.anar!nu, dok је usl.anov\jena clan:artna od 80
diлю'8 god.i§n j za dak t 1!:1-an ve Astronom.skog dru§tva s tim, da ро l!:etir! daka doЫjaj u jeds.n prim.erak.
• Va.q'one«.
Za novog ~og Clana izabran је general-potpukovnik Botids.J· Кt-aut - :za pomoe i int.eres uk.Dzan
Dru!tvu kod J'e~vanja proЬlemalike taketne tehnlke.
Iэtov>t-emeno је sv~ono predala d ipl ma J)OOasnoc
~lana, dodelj eпa prosle godine, 1·anijem generaln.om sek.t-etaru Vazd цhoplovnog sэveza Jugostavije, potpukovniku JNA Mihallu Velimlrovif:u, jednom od osnLv-aea Dru.§tva.
'.Zaklju~eпo је da lreba pozvahl u Jugoolaviju, kзо
goste, sela·elat-a MedцnaJ'Odne
tronauШk.e rederacije (IAF) ing. J oze!a Stemera (Svajca ka) iпa.te pol:asnog СЈ.ал а Dмtva t А. А . Stern!e1jda (SSSR) k.oji
је specijal.no za мiie izdanje dopunio svoju knJI.gU
»Let U va··ionsko pl'OSkans1.VO« k()lja се Jzil:i U adanju
Tehni&e knjige.
Na k.t-aju, ро usva janju lzve! аја Ьlagajne 1 adWI-nog od.Ьm·a , da.t.a је raZJ~nica гa tiiiem Upra r1om
i Nadzm-nom odbo1·u i lza'tнan nov UpravnL i Nadюr~
ni odbor u slede<:em sasta:vu:
Pt·et:sednik - ing. Kosta Siv~ev, potpretsedn!k. ргоf. Ante Obuljen, sekre ta1· ing. Vladlslav Matnvic, Ы agaj nik - kap etan JNA Stevan Korda i Cllil.novi:
MiJ:oljub J evtovic, pretsednlk Inic jativnog od.bora z.a
Selen:ite i Llot·de Telek.i, delegat A-;!I-onomsk.OI drustv a. Ist.ovremeno, za delegata p ri ASb'Onornskom drustvu izз b t·an је ing. Vlad js1av Ma tovic.
Za pretsedn ika stгucn'h sekc;ja izabrani u : dr.
Dorde Nikolic - za asii·onomsko-mel.eorolo k u, ing.
Dusan Lucic - za tehnick u, d r . мю.·kо Janji.C - z.a
medicinsku i GradJrnir Rancin - za mod.elaлko-m.o 
ket.a1·sku.
Redakcion i odbo1· » Va ionec ostao је u svom r a nijern sastavt1: ing. Vlad'rnii· Ajvaz., iлg. Bra.n slav
Jovanovic i ing. lVl'ili.voj J ugin.
U Nadzoщi odbor ponovo su Шli: za pre'sednl.ka
- pukovnik J NA ing. Karlo J el.inek. potpukovni:k
JNA ing. Branko Bt1kalov i kape'au JNA ing. Branimir· Llordevic.

постоЈе ракетни мотори са чврстом 11 рав:етпи
..,rори са течно!>! поrон~ом материјG м. Ма;~а и
' e)IIIJI и дpyrn данас Ю4ВЈУ uutpoкy ПPII>li!Нy ипак

;t.o

теријт~ налазе че~е ВОЈНУ намену док онн са теч

ра ке1'ноr :t.tOТO!)a

~ _,0же реhи да мотори . са чврстом поrонскоv ыа

ном налазе и ВОЈну и научно -истраживачку н а 
ЈiенУ (наприм. код сондажm•х ракета , а вероватно

оАвојено комора caropealllьa.

и код будућих сателит~х ра_кета). .
На сл. 1 приказана Је ваЈnростиЈа

схема ра

етног мотора са чврстим ооривом са оnисом nоје

појаве.

ПОСМАТРА Ч
Ј

исто

може се rле-

rледати и посматрати :и :.Со Један преДЈоtет, а

мисли су нам далеко

Оnис ач на да телеrрафским стилом да све

4)

дати без размипљања. 0 Гл .:ега забављене сасвим
~леми~а. у нашој свесrи

При оnису nојаве nосматрач

_

he водити Р

Уатке. Ту се не може дати општи nро

0

=Ј~ ~:~о~~~~ о~Р рашtујед~~~~·~Р~~~~~У~~~;

Ј аву промен ла н светлост итд. За свак~ врсту no.

у оnште повезана.

треба да знае паатед потребно предзнање о тој појав

мета

с

којиы наша

пажи.а

век везано са концен-

nос:матраи.е Је "'еm::'Т:м . nосыатрање претпо

трисаиом пажњомј саразмишљаи.е
ставља да посто и

пред.'!ету. Око

0

ђеност н извесно пред

захтева бУАНУ nаЖЈь~а с~~матрач he уочити без-

=ј~~~~~:~~(\~је ~еуве~?нјоем .:Т~~а~ц~оЈ~~~
макнУ

потпуно

незапажене.

vл

које посматра. он зна шта се

~~=
~~д:к; EF{:•:ay ~~~~Јеп;јаа~Э:'~и~е~и
0:~~~
пажњу
бyДJIIl ок заnажа и

слично. nошто му је nажња

а их правилно опише.
.

Но а ко н м

.

)

оп

ач

ном. мора да има на уму пон посматрању ма какве

појаве.

Вез

Лре

свеrа

nрипреме

тетно

у

он

се

припрема

посматрање

припрему

не

за
да

бити

коа nи

има

уредан

прибор: свеску, оловку, часовник, карту. инстру
мент, итд. , веh nре:ма природи посматрања. Ево по 
датака v њеrовој свесци.
1) Место са коzа је nојава ви"е11а. - Притом
ниtс довољно реЬи: појаву сам по атио из Беоrрада ,
Митровице или Заклопаче . Тре ба се потрудити да
ознnчимо ТЗЧЈIО геоrрафску дужи ну и ширину ме

ста . Ако имамо карту, он да hемо подат~е vзет11. са
кarYre Ако каоте ~1емамо . ormcah eмo сво1 nоложаЈ У
односу на наiближе веhе место. Приме р: Нови Сад,

геоrоосЬиска дужина 19° 51.2'. rеоrр~ сЬска шиnина
45° 15.5' ; село Заклопа'lа 28 км . Јvжно од Бeo 
I'DBlra. О ви подаци могу бити и на корицама ов "'ске,

+

уколико

посматрач

има

своју

сталну

у

аматерСКОЈ

посl\(атрачку

мотора

или,

к.а.к·о

'I'Оме, рад

оваквог

no.n.oвtt датог веЈtико г круга. Од nола до круга има

у век э о•. јер м а која nрава у равни КЈ)УЈЋ стоји нор
м ал но на норма.nи кроз

м.ноrо великих круrова, na nрема томе имамо и про
изв ољно мноrо nолова. У астрономији се углавнсм

уnотребљавају четири: полови хоризонта или зенит
и надир , полови екватора или северни и јужни не

бе ски пол , полови еклиnтике или северни или јужни
небески пол еклиnтике, nолови гадаксије или се

верF{и и јужни небесхи nол галаксије. О појмовима

КООРДИНАТНИ СИСТЕМ

се _ то

често

каже,

nо следњи на·

мо т о,ра

С.n.и'Ка

н езависа

2

теријала коморе ус л ед великих теЋmер ату р а (о ко
20ОООС). Си ле nотиска иду до десетак тона .

На сл.

2

приказ а н а је схема мотор а с а т е чн ом

поrонском материјо м. Гори во и окси датор се н а 
пазе у засебним рез ерво а рим а из којих с е под при 
тиском неког гаса, ил.и помоhу n y i\Ш e уба цују у
комору где са горевају . Пр ити сци у комо ри су о вде

свега некол.ико десетина атмосф е ре а а т емnер ату 
ре и д<О зоооос. Захв аљуј у hи хла ђе њу к о море

ставнћР :

посматра.ње

нэраnила)

10/ 100

која

сњ. Ако посматрач нема дУРбина

стручњ аци зову

oca..lt4.

Оса

евоопско време. је ~о~сто тако важна. јер ако тз Ј<о
зна<tимо наш nодатак може искооистит~о~ и посма

Францvскоi. или Јапанv. иако њихови ча

совшщи не показују средње евр опско време.

иде од cp eдt11.1l'ra

и

ва

кр а ј у има стре ш~цу која означава да у том nравцу

на нос имо nозитивне бројеве мерених једиюща. У
су пр от н ом rnрав цу на носимо неrа '11Ивне бр ојеве. Куда

ћем о у сме р ити nрву осу х претставља произ8Qљну
у

црт а њ у

координатног система:

угли

слободним оком.

до ли смо сиrурни или fte, с ва ки nа;щљив посматр ач
увек ставља поред датума и дан Напомена д' се
часови и миtrути односе на наше rоађанско, соедње

v

с и стем а. Мерење се обавља дуЖ nолуправи.х које

имате

п очета к с истема (и забрану тачху одакЈt е сте nо 
вукли осу) и пр оиз вољну осу х . А.ко цртате право-

га зе

З) Врење када је појава посматрана. - Притом
треба забеЈtежити годину, месеu . да." и час с~ Ш>
'М)(!бtЈом тачношhу. Пр имер: 1956, Јануао 20 (Пе),
Ј8 ч .. 5R м . средње евроnско г времена. Необич>rо је
зашто ie потребно додати у заrоади назив дана,
nетак . Овај податак међутим може посЈtужити ка о
коuтрола датума. Нормално знамо ко iи ie мп, а
не морамо бити сиrурни и у даiЈ'Уму. Но б ез обзиоа

тщtч

ших ч итала ца су спремни да баце к:њиrу. Међутим
ств а р и су и з в а нредно nросте . Ради се о сnоразуму
nр и мер ењу . Ода кле меримо, дУЖ чега мериыо, и у
ком см еру идем о при мерењу уrлова . Тачку од које
мери мо струqњац.и називају средиште координатноr

два у сл ов а

теристику. а то эна<Ји оре•rник об]еКТЈtва и ЖИЧf!У

фирме

Чим се сnомене координатни систем неки од на

ств а р. Рецим о у рав ни, на паnиру, nовучете из једне
тачке осу у ком е х оћете nравцу. В и cre ис nунили

И11струње1tт којим се појав~ посматра. - Ако
расnолажете неким дУРбmrом да 1т_е његову карак

(назив

средиште круrа .

На сфери (лопти) можемо провуhи nроизвољно

2)

Реuимо дУРбин

полупречюrку лоnте. Овакав круr

вел.11ки кру1..

Вел11К11 круг сече лоnту на две једнаке nолу

свеску.

даљину.

равюt можеЈ~о д01177

екватора , еклИllтике и галаксије би.hе још rовора.

саrорева.ње. Гориво и оксидатор налазе се У ра~
пр ема

Објашљазамо. Помоhу

лоnте . Нормале 1.г.э његова средишта, или средишта
л опте, пробија лопту у двема тачкама које се зову

6riZ.fttc

зив није најсрећни}е изабран).
.
Најпрос'('ије речено ракетни мото!? се састQЈн
из једне ко]\1оре која је на једном краЈу затворена ,
а други крај јој се з авршава тзв. млазником КОЈ!!
Иilfa облик сужено-nроширеног
левка. У
коморн
гориво сагорева уз помоћ тзв . окисидатора , ТЈ. ма
!Ј1ерије која у себи садржи кисеоник потребан за
Ке'Ј\И те,

.tonru

мији и треба их добро эana1omtт1t.

ас трОНО МИ ЈИ.

(мада оваЈ

СИМБОЛИКЕ

Велики и .~ttиu круr иа

круz. Примера р здн обав~tте nробе са ооморанџом.

Само име каже да је .реч о моторима који дају
nогон ракетним :nеfl'.ил и цам а.. Ови мотори nри падаЈ у
млазних

МАЛО ГЕОМЕТРИЈЕ БЕЗ МАТЕМАТИЧКЕ

П ојам великог и малог круга важан је у астроко

РАКЕТНИ МОТОРИ

групи

у ХХ веку. На.rли раз вој је аостrмиут за време

П светског рата.

А.ко раван nресека не пролази кроз средищте

П. М. Ћ.

групи ре активних мотора

су моторн са течшtм nогонС"КЈtм матермјаvа рођени

лопте полупреч.них кру.rа на nресеку уаек је маљи
од nолупречника лorrre. Овакав круl' зове се A/I.AV

све што се може р ећи о

nосматрање.

може

подразумевамо

И

IQJ'.,...

С11QјЬВК

Док су ыоторн са чврсто1о1 nоrонсхом матер~~

ник једнак ј

штења .

!Ј'а'КО

је

rори-

јом врло стар11, још 1rз ;tоба пре наше ере, /l#rii.B

зове се

посматрачу, али се уз вођење F>ачуна о претходним
напоменама може оигурно nостати: добар посматр ач.
А бити добар посматрач корl:"сно Је как~ У обичном
ЖИВОТУ

nриказан

течнюr

пресеку добит11 круг. Ако раван пресека иде кроз
среднште лоnте круг је wјзеhи и њеrов nопуnреч

или установи природно Је да ћемо се поmи

овим није исцрпљено

З

са

nресећи на nроиэвоља" начин , али ћемо увеа; на

'

сматрања истима приnише 1:" тежину._ Ј а сно Је да
после потписа следи адреса, Јер ће можда nрималац
имати потребу да вас замоли з~ доnунс~а обаве.

сл.

De Hevilead
Super Sprite . Jacrto се ви;t.е ре:tервоари I"'PJI88 м

круг.

у теле11рафском стилу соnствене за-

efJ'

чке и оnис личпих осећања.

може то бити н у позоришту, остане само Један о:
шти утисак леnог или узбудљивоr може се ре и

Jt~o видите без оисtематског рада нема 'НИ посматрnД~ оиди~tо сада шта посматрач, аматер-астро

,

не ~одаЈе с~ ве · Труди се да у свом опису буде што

садржи

На

Код појма хоризонта употребили смо реч веяuм

в!Эрниј~~~~о~:;.;љу'Ча"Ј<:
и раз.м.ишљање о појави
5

ли

да је заиста бlro обичан rледалац. Међутим , а ко по:
lnвy може тачно да опише, да је уnоре ди, да о :оЈ
n vжи своlа заnажања. он је био посм атрач. ао

стотина атмосфера док су брзине 11стица.ња гасова
око 2 км у секунди. Време rореи.а н~1 је Оl'раю 1 чено (1 до 2 "екун,це) обзиром па издржљивост .ta-

тра)ања по~а

указује на школске квалификациЈе, те nруж а мо
гућност стручаку да при сређивању nод атак~ no.

и caca~f незаинтересовано

др.

' б ље описати Је на начин како сматрате

:ти.У Но притом је згодно ставити и звање Јер оно

~~е\~~цк~~ п:~lек~ nосле rледања извесн.е појаве,

lf

онда Је на~о~е одговорити виђеној nој ави. Добар
да Ье наЈ
и опису појаве хЈtадно размишља
посматр~ч п~збуђењу које је могао и осећати то1<о1111

ралац а

,

рут иди мешавина асфалта н перхлората

11•

кљуб) Ако податке достављамо неком другом nоема.

trове чнњенице које могу бити врло важне У
Према томе посматра•• је радник, ства

сматрања

изу-

•

•tавои.у nojnвe.

<Јења, или 110
nосто~е ~ одређени подаци које nосыатрач

:К"их делова. Погонска ~tатерија је бездамн:и ба
ПрИ'Ј'исци у мотору овог тиnа иду до неколико

најва~ниј~:а:а nојава захтева посебне податке.
~рукчиЈе е е сјаја једне звезде, или Фазу помра.
nио, Јер h описати nој аву метеора, а АРУК"'fије по

пола Јощлиока килоrрама, а иначе поеt'Оји 88JUIKit број ракета са nontcxoм ОА иеам-о хиа.8А11

ки.1оrрама .

р а в н:и

систе м

у

сн~t , тј .

ко ме

ос е

нз 

међ у себ е затвар ај у у 
гао од 90°, онда се јав 
С.п.и'Ка

ља

1

. од .атмосферск.ог кисеони·ка, те мо же д а раднба11
)е

у безваз,душном nростору .' Саг оревањ ем се ослоко:
ђају ве ли ке количине ;гасова високог притиска
.
ји, ~о~стицањем КFЈОЗ млазник, ств а раЈУ с и л у П~11 .
ска . Брзила истицања је надзву·чна . Н аста Ј ање
.

11

11

ле nот.иска, тј. оне · сиде к<Оја покрећ е р акету УН:

пред, објашљава се у физи ци за•коном о промеаје
количине кретаља. Сликовитиј,е обј а шњење ~н ·
пример ваЂрога~ца који мора ногам а да с~ од)стн

ре да савЈt.ад.а силу п отиска млаза в оде КОЈИ 11
че из његове штрцаљке.

пита њ е

nра вцу од

90°

у

коме

nрем а о

си х Јtежи завю:иа. оса

C.n.u 1<:a

З

..

(једна од течности циркулиш е око коморе и хлади

Сл.

lоПщута. Данас се нај чешће као гориво n римењу)у

смер мер ења.

Је) време рада оваквих мотора иде и на неколи~о

у.

Ако

завиона

одаберете

да

оса

за

лежи

эо• од осе х у с 1еру
суnр отном
сказаљ к е

Добили

сте

од
на

кр етања
сату,

ви

сте изаб рали дире-кт-пu

координа.нтн:и систем

у

равни, који се назива десни координатm~ с истем .
nетролеум, анилwн, алкохол и щр., а као оксида
Ако сте изабраЈt и nравац осе у смеру кретања ска
ТОри течан кисеоник азотна к исели на и др. Мак
на сату, иЈtи у ретроzрадноњ c~repy, добИЈ\н
СИl.!ално остварен nо~са к данас ве·в., изгледа, иде -· - заљке
сте леви правоуrли координатни систем у р ави11.

11018110• ере~ је наше око ип 11 1111-

...... ..,... ., pu• .....о~ осе: .-.uисвУ ж
...,..,. .,. v IJPOC'!'OPY морамо препод~~о одабра:
8
•o••o8o!Q' рами и 7 11(10И'311ОЉИОј равsи одабра 'IWa7 која ће нам с:п;ужити као с:редиште кос:;:..
•nor CIIC'I'hla. Ос:твло је исто као и У претх~ ко
С11)"18ј7 с:амо место две коордикате имамо тр
орд118ТRе осе

(Сп.

xyz.

с.акахо ~вва раван Је хоризонтска раван ко;,
cтp)'IICIII'I'·

:као равав нормална на вер'ГИQЈ\у

је дефИЈ111С8RВ иој равни можемо ~роизвољно 1138 _
места. ~ ж осу. Усмериhемо Је У nравцу jYI'a.
брати е рВЧ)'иаћемо од х осе у с~еру кретања ска.
Yrao
ту или окренУТИ ка ЈУгу у смеру np~~_
заљке на с:а or ---ања небеских тела.
видвоr диевв

2).

3),

.

овде ~е ере~ система У

Пр усмерена је црема ЈужНОЈ тачк.и S хор11 •
0, х оса
мерена је према заnадноЈ тачю1 \V
зоита, ::Т:С:: ZCoca усмерена је према зениту z. Угао

z

хоризо

.. .... ....

...--

ема томе (Сл.

овде а.зи.w.ут (А) и мери се по луку хо

fl зове се 5 до великог крута који nролази кро;
ризонта 0 ~ 0 тело м. како у равни овог круrа
зенит и н""""ежи и вертикала места, или оса z, 0 н се зове еер •
~uка.л. Вертикал небеског тела М може имати "Ро•

. . . . . . . . . . . м.

извољан положај у односу на х сх,;У. те аз~т мо:~~~е

имати nроизвољну вредност од О

Сл.

Сл.

2

у сваком од ових система положај тачке м,
поmуио је одређен ако су нам познате њене 1СООР·
дккате (х, , у,) у равни или (х,, у,, z,) У простору.
•
Преко познатих координата правоутлог коорди
натног система у равни може се одРедити и угао е

који даје правац из средишта О према тачки м,
као и noтez

=

р

правац

потребно

угао "који
хОу.

8

И

је

потег

Према томе

1' да

одРедити

ом,

или

описати

са

основном

з~твара

у простору су

довољна

ЈОШ

и

равни

два

угла

бИСМО ОдРеДИЛИ nравац према nрОИЗВОЉНО

избраној

тачки

·р кар и noтer р

Према томе између координата ху

z,,

Ако

обратно.

правоуглих

знамо

једне

Отуда се •р и

ОдРедити

е могу исто тако

координата

ху

зовемо

их

0

поларним

и <р поларне

према

тачки

у

равни

или

у

простору.

У том случају довољно је у равни познавати

в

,а

yrao

у простору углове ~ и '!'· Величина потега нас

не интересује и ми можемо произвољно ставити да
је он једнак јединици ( Р
1). Астрономи то увек
користе када

их

=

интересује nравац

од посматрача

према небеском телу, те сматрају да је полупречник
небеске сфере на коју пројектујемо сва небеска
тела једнак јединици. 8 11 <р се тада зову сферне
координате.

ХОРИЗОНТСКИ КООРДИНАТНИ СИСТЕМ
Поновиhемо укратко шта нам је nотребно за
остварење једног правоуглог координатног система
у простору . То су ср~щиште, основна раван, nро
извољна оса у основНОЈ равни и смер мерења углова

8

и '1'.

Да

ли

северу хоризонта,

NZ,

ове

где нам

онда Је ази.

мут небеског тела једнак 180'. Овај вертикал лежи
у равни меридијана о коме ће бити nосебно говора.
р у

овом

координатном

систе му

зове

се

висина небеског тела и означава се са h. Висина се
рачуна по луку вертикала од хоризонт а где је она
једнака о• до зенита чија ј~ висина једнака
90',

или надира чија је висина Једнака -

90'.

+

Висина и азимут су сферне координате небеског
тела јер дају положај тела на небеској лопти или
сфери . У астрономији ове координ а те мере се помо·

hy

теодолита или универзалног инстру мент а. (Сл. 6).

елементе

Ракете

имамо у

природи?

и

nројект.или

а

исто

тако

и

модерни

ловачки авиони , крећу се кроз ваздух брзинама
које могу бити и неколико пута већ е од брзине
nростирања звука. При проучавању крет ања не·
ког тела кроз ваздух, отпора који иастаје n ри кре·
тању и других особина и в ел ичина, важн у улогу

игра

Понекада нама није потребно да знамо отстоја_
тачке од средишта . Задоаољавамо се познава
правца

према

МАХОВ БРОЈ

координате тачке М у простору.

њем

nравац

= ом •.

можемо

координа!Ј'ама. На исти начин су р,

ње

N

у координат

сматрати координатама тачке М у равни. За разлику
од

Ако је небеско тело на вертикалу
је

могу из

ном систему у равни и вели<rnна р и е постоје од
друrе и

онда му Је азимут јед

П. М . Ћ .

рачунати углови е и

везе.

WZ,

Овај вертикал зове се nрви вертu1(ал.

м,.

Јасно је да се из координата х,, у,,

ређене

или на вертикалу

90'.

нак

Угао

добити само noмohy угла е. Преко овога угла ми
hемо доhи само до равни AOZ у којој се налази ~
правац тема тачки м,. Да бm:мо дошли и .У таЈ

З

Ако се вертикал небеског тела н~лази у равни

yOz,

ом, .

у простору правац према тачки м, не може се

до 360 .

Махов

Махов

број .

број

је

уствари

од:нос

тела према брзини riростирањ а
ста

дефиниција .

Али

брзине

кретања

звука. Т о је про·

интересантно

је

да

се ло·

сматра какве nојаве настају у ваздуху непосредно

око тела, наnример око неке 'Ракете, ако се брзина
лета nостепено nовећава од брз ине звука, тј. када
је Махов број раван јединици , и даље пре ко ове.
Тада се може приметити да к а,да се дође до маха
вог броја оtю 1, анда се нај-ед ном почну обр азоваТII

око врха ракете таласи који с е конично проСТИРУ
назад, и то баш исти онакви какве ствара брод
својим кљуном када nлови по мирној води . Ти та·
ласи називају се Маховим таласима, а угао њих~
оог конуса зависи од величи.не Маховог број а . Усл д

nојаве Маховог таласа јавља се и нов облик отп~;
ра, таласни отпор који чини нај<веhи део од уку~Р'

отnора тела nри кретању ~роз в аздух велики~е
ЗИIНама. Величина тог отnора за.ви си и од ве л

nо

Маховог броја, а не с:а.мо од саме брзине л ета. зане
ред ornopa и друге особwне тел а ус:ко су пове
са величи.ном Маховог броја.

U1oga raketa u Me4unarodnoj geoflzlёkoj godlnl.

_ Medunarodna geofizicka. godina (Internationa1 Geopsysica1 Јеаг, skгaceno IGY) izrasla је iz Ргvе 1
pгuge polaгne godine, odrianih 1882 odnosno 1932 godine. Svrha Polarnih godina bila је da se organizovanim i udruzenim napoгom izvтsi napad na va:Zne
geofizicke proЬ!eme od op~teg interesa, narocito na
one koji su va:Zni za sinopticka pгedvidanja. Као ~to
ime kaze istrazivanja su bila skoncentrisana na polarnim predelima, а fakticno najve<:a aktivnost је ьаа
па severnoj po1ulopti.
Ove po1arne godine razdvajao је period od pedeset
godina. Medutim, od 1932 godine napt·edak u gefizickim znanostima i eksperimentalnoj tehnici је Ьiо toliko brz da su se javile ideje о trecoj Medunarodnoj
polarnoj godinL Predlozena aktivnost istrazivanja tolike је uzela razmeгe da је naziv »Polarna godina •
morao ustupiti mesto nazivц • Medunarodna geofizicka
godina • .
U 1952 god. • Medunarodni savet znastvenih udruzenja • <!nternational Council of Scientific Unions)
pr~uzeo ]е . form~lnu ot·ganizacjju Medunarodne geofшcke godrne pr1 cemu se ustanovjo odgovarajuci odgovorni •Specijalni komitet Medunarodne geofizicke
godine• (Comite Special Anne Geophysique Inteгna
tionale) koji је trebao da izradi detalje. Program koji
је ubr~o i~ planit·an potpuno prevazilazi sve sto se
ikad pokusalo na polju geofizike.
Zvanicna IGY obuhvata vreme od 1 jula 1957 do
31 decembra 1958, period od 18 meseci, obuhvatajuci
vreme maksunaln e a ktjvnos tj Suncevih pega. Ucestvovace oko 40 nacija sa celog Zernljinog prostranstva. One се se udruzjti koncentrisanim naletom na
rаша n aucna p olj a i proЬ!erne kao: m eteorologij a,
geomagnetizam. polaгno svetlo, fizika jonosfere suncana aktivnost, kosmicko zracenje, geografska 'sir in a
i duzin a, glacjoJogija, •okeanografija, merenje gravita cije, seizmologija i d r. Njihove osmat racke stan ice,
brojeci na stotine, Ьiсе rasprost rte ро citavom svett:,
dose:Zuci n a judal jenjje krajeve. Samo u pt·edelu Antartika plan · га se izmedu 25 i 30 stanjca.
Narocita paznj a IGY Ьiсе upravljenja na visoku
atmosfeгu odn ~.no na studije koje obuhvataju polat·no svetlo, fizjku jonosfet·e, geomagnetizam, kao ј suncane aktjvnosti. Zbog kompleksnosti visoke atmosfere
ј zbog nj enih raZ!lih fenomena koji jedne dгuge
uslovljavaju napad I GY n a ovaj p rostor obecava obogacenje znanja u geof:zi&im naukama. Као prakticna
korist ovih studija Ьiсе poboljsanje radio-veze i tehnike pracenja, konstгukcije i гаdа veliko- visinskih avi ona i raketa kao i pгognoze vremena.
Mada se istгaz i vanje visoke atmosfere vrSilo
aktivno vec mnogo godina, vazniji proЬ!emi jos nisu
re~eni. Potrebni su neki osnovni podaci koje eksperirnenti vrsen i sa Zemlje nisu u stanju da priЬave.
Nedosta tak t :h podataka cin( da su postojece teorije
u vezi sa uzrokom i p r it·odom polarnog svetla, jonoэfere, fluktuaci je u zemnom magnetizmu na staklenim nogama .
Mnogi i skoro svi misle da је po!at·no svetlo pгo
uzrokova no n aelekt1·isanim · cesticama sa Sunca. Ali
• Ovaj referat је p rocitan na VI Astronautickom
Kongresu u Kopenhagenu. Kada је isti pisan jos nije
bila data izjava od strane pretsednika Ajzenhauera о
tzgгadnji satelita u okvit·u Medunat·odne Geofizicke
Godine.

niko nije uspeo formulisati teoriju koja ujedno oЬJa
kako su i!estjce sa tolikom energijom lzЬIIi!eae
sa Sunca, kako prolaze izmedu Sunca i zemlje, ulaZ8
u atmosferu kroz zemno-magnetno polje 1 dovode clo
pojave polarnog svet1a.
Re1aЦvan udeo Suni!evog ultravioletrюg svetla,
Suncevih Х - zrakova i osta1ih i!estica u stvaranju
jonoslere Ьi imao sada da Ьude re§en. Mesto CЬap
man-ovog sloja u kompletnoj teoгiji jonosfere је Jol
otvoreno pitanje, kao ~to је to slui!aj i sa relaUvnom
vazno~cu rekombinacije, difuzjje i zemnog magneaю&
pola. Јо~ postoji va:Zno pitanje nai!ina intei'P.I"etac:Ue
doЬivenih rezultata merenja jonosfeгe sa baza na
Zemljinoj povt·sini.
Ostaje j<>S da se objasni veza izmedu polamog
svetla, jonosfeгskih struja, veliko-vjsinskih vetrova i
primecenih fluktuacija ч. zemno magnetskom polju.
Za puno razumevanje ravnote:Ze energije i opit!h
cirkulas_ija u visokoj atmosferi potrebno је znati na
kojim se visinama, u kojim kolii!inama i u kojlm delo'!_ima spektra energjja apsorbuje ili izraeuje. Veza
izmedu veliko-visinskih fenomena i meteoro1ogije malih visina је јо~ otvoгeno pjtanje.
~njava

Na slici se vidi pтipтemanje za lansiтanje sa Ь тоdа
~тoctt~ '?тste тakete za 'lspitivanje kosmickog z ralenJ(I, pтtttska, tempeтatu.тe i gustine visokih s!ojeva
atmosfeтe. Ovu. тaketu. nosi ba!Qn па visinu. od ртеkо
20 km па lwjoj se raketa au.tomatski ispalju.je. Na
taj na.Cin dostignu.ta је maksimalпa vis'iпa od oko
100 km.

........ .......... ....... ..............

..Ь
D D
ed1u&arOdDeJ 1eonaaoJ 10- Dr Joqph Кaplan. pnШdnik Nacionalnol
liDaal18eta SAD za .Мedunarodnu pofizllk\& JOCI!nu,
oll8v8IUo Је Speclja)ni komitet za MeduпarodnU ~
filitkU JIDdinu о Jcsperlmmtlma kojt tr"eЬe da se vrt. м prvim мteUiom tokom 1957 111 1858 aodt.ne.
Predvk!eno је cta .е prvl ~ateUt llpall N vazduhaplovne Ьаzе Potrkk na Jstotnoj oЬali FJoride " ... ~ј·
Caмveral. OvaJ
tclll ~ trвetcpenu l'8k.et\l ,.... а
t. mu omotiU~Itl po8t VIJмJc u nJe&QVU pul.anju••~
Zem!J~ Prvt t \ep4!n rakcte
wojth 12300 k g рэ .. ·
оdЬе~е
~111 ~ km od me8la ttpaUlvan.Ja u rc>ku
ocS 2 mtn. 1 ubnate 1111 pr1 tomc do br:r;lne od 5000
do 8500 kmf h. TadA t e atupltl u deistvo droei tepen
kojl te мtelttu dat.i b rzinu od oko 18000 km/h na kтa
ju и&On"Van.ICJ. tj. na vlslnl od oko 210 km. Odavde
te .alellt м.tаvщ da J.,tl dalje Ьеz pogona 1 na vilin1 od 4110 km J)OIIodl}l ewpen rakete uьac lte ga u
nJ880VU putan,lu oko ZcmiJe sa bпlnom od 29000
km/ h.
•
Ova putanja zaklopn~ pгlbiJ.!no u~ЏЮ od 40 sa
polularom. te t t.-.ko tel!t prclnzltl u loku oЬrtanja
о1со Z«nljc
jc<inc poluloptc Zemtjc na drogtL, u
Jednom poJILIU JJ.rokom 40•
avakc stтanc polцtara .
Сео oЬIJlwlk oko ZemJJe tтаја~ 1 C!a'l t зо m.lnut.a, а
Jcako ~е ZemlJa о~ nnsuprot s:~tclitu 1 t.o jednom
u 24 &ш~, lo
:w 1 i!as 1 ЭО minuta Zemlja okrene
• 22,11' olco .voJe ose, uslcd i!ega trcba da se sa.teUt
ро81е 8Valcol( obUlllka oko ZemlJe pojnvt 22,5° z:apadniJ n 10 pr thodnoft puta. Medut lm, zbog toga Мо Је
putanja 1а Ша 1'J)I!UISta nc krufna. sateLit се se 'POJavljlvatl uv k ~о zapndnljo. Talco ~с ЬШ moguce
da Је! lz;vtic JspltJvanjo vclikog de1a visoke atmcr.fere.
Jlo с Ьlti mo!!aJnn doprlnos progrnmu Medunarodne
1eotlzlek i!od'nc, ko-ja tr Ьо da obuhvatl lstr~l.vanje
t prtkupUrll'lje podataka о celoJ<.upnoj Zemlji 1 njenoj
atnu»feгl. Siгlna t:wbra.nog po-jasa Jspltlvanja kao i
nJt!8011 polot:JJ dozvolil:e vellkom b1·oju zemalja ~
\1!\ie mcrenJn 1 0&0'1 tran;lo sateHta 1 lo SAD, Sredщa
1 Ju!rnl Amer!kд A!гlka. ЈШnа Evropa i Balk.an,
Sredn)i IS'tok, lndida, delovl SSS-a, Kina, Joapan, Indonezij4 ! Aust.raltja.
SatcШ се se pratttt prcclzn1m opt' ~ instrumentlmo 1 kamcrnma. а pored toga vt·~l~e sc i radiD
oematranj . &di toga sateUt се Ьit.L snabdeven oLpt-e-

radJo 11&8o'mm l!ije l:e s'gnale Primati ~
!DIIOIDШestv\IJU u proeraJn11 Medunarodne geo~
~L verovatan dDmet ~ signala ~nosit:e oko 1еоо
-- k
u svtm pravctma, Sto zaviSi od vis[ne. аа
ko;:се b' t! 320 km u najni!~j ~&i, а 0\to tзоО
k
najvi60j. Мedut!m. pri povo1J!1;m _atmostersk~~r~
~ u sumrak 1 zoru, kad~ Ј.е o . ve lJ~ :;>un~
zractma na tamnor,n neЬu, mol:.1 се se sate,щ Pra щ 1
!im okom u toku od 8-12 пu.nuta, ko1 •ko tтај е njego
laz od horizonta do hor izonta.
011
1 ~ ~&tellt 1ma sferi/!an oblik. pгe~ika oko 76
1 tdinU oko 10 kg. Sfert&ln oblik potгeban је l'adi
~ gustine atmo6fere. Polovlnu tci.ine satellta
l!in!Ce :ЗШ1. !nStrUmenti i ra~o ured~) za te~emerenje
1 onl l:e omoguclti da se dob.IJU sl~ec1 podac1:
1 _ Gustina vazduh_a, о kojOJ se vrlo . ~alo zna u
on·.m slojevi.ma kroz ~оЈе ~е sate~t
2 _ sastav Zemljшe kor.e. Privla~na .si.la Zernlje
veL·ovatno се var!rati na r·aznun geograf k.iJn § ~
1 du!tnama usled nejednake podel~ masa ~а Zemtд
usled i!ega. се se stvar·ati poremetaJ.i put.anje sa' eLUa.
Bri!Jjlvtm prorai!un'ma doblce se onda podela. 11\asa
u ZemlJi 1 sastav ko.re.
.
3 _ :rspцp/!enost Ze~lje о~о J?~luta ra , ~to nije јо!
dovoljno taЬIO poznato, 1 preciZ ШJe od red1vanje ge~
grafske du!ine i §trine.
4 _ тempera tura u satelitu i n a ni]egovoj P<>vr§l.n4 §to ~е pokazafll utica_j Suncevog z1·acenja ,i radt.
jac[da koje em~tuje Zeml~ia na zagreva!lJe sa el ta 1
цslova rada instrumenata.
5 _ Pritisak u saltelitu koji се Ьiti ispunjen iner.
tni.m gasom.
.
.
в _ OtkrLvanje meteorske p rasme ko]a u~az.; ve.
likom bnlnom u atmosferu, а koja se kons 'a;tuje detektori.ma udara u saJteliЬu i mcгenjem p1·i.t i ka u sa.
teiltu koji moze da pokaze prodm· m eteo1·ita u satelii
kao i izvesnu s:ll:k!u о njiliovoj velicђnL
7 Ultl'<tvioletno 7Л'Э.сеnје sa Sunca i iz drugih
pravaca.
'
8 - KosmiCka :шасеnја iz meduzvezdanih prost.o.
ra i sa Sunca.
.
Merenja sa prvi:m saJteliltom Ьiсе tako jedan veliki
dopr inos naJPOrima koje ulazu 42 na.roda u Meduna.
rodnoj geo:t)izi.Ckoj godini za doЬijanj e p rav e slike о
Zemlji i njenoj atmesferi.

:hta.

k:ruliti:·

(Bitt en Spec. lcomiteta Meit. geof izic k e godine 1957-58)

н- aaetod. prev~ -~ keramJ&im ma~
rijalom na ьаи aluminijum ok.sida i d!Ћoo.ium oksida

pomoCu plamenog prskaoja . rnzv'IJ.a }е Fondaclja ArJ110Ur Research. ~"Ul:en.i .rnatenjal dеЬПn
ЈО mm. tv~ је od a!atnog i!eli.ka i uPotreЬi~ е do
JJl}вmlke raketnJh motora od aluminiJuma 1 f::eUkse ~
p~tolju za pt"$kanje. upotreЬJjava se kiseonJk. ac:e~len
1 az:ot da Ь1 se postigla temperatura preko зооо•с
tтеЬnа za topJje':lje kerami~og p!-aha. Drug!. Р~
Jaz:ak Fondacije Је tzv. •vrtloZпa cev• koja sJut· k

indikзlor. ~pe~t~re u loЬodnoj struji vazduh~ k:

supersonl~ letil1ca. Vazduh ulazi. u cev pod iz

snim uglom, t.ako da se slvara vrtJog prt ~mu veЫadi ulazel:i va~d~ radi kompenzacije dej tva асТ:
d nami<!kog greJaщa koje је PI'Oшrokovano vellko
br:r;lnom leta. Tetmometar је projekЮ\•an za upot.reЬm
рг! br:r;inama od 1,5 Mnha i visinama od О do 18 000 ~
оп ro~di nezavisno ~ b1-zine le tilice, а n jegovo dej 1~
na perfo1m:rnse letilice Је neznatrю па svtm vlsinama
do 12.000 m.
( Jet PтopulsiOfl «, N1-. 10, 1955)

•
Novi a.merlcki vodeni projektu vazduh-va&duh. _
Na razvoju vodenog J?ГOjekt!ila vazduh-va.zduh GA.R-Э8
• Falconc (Soko) r·adЛo Је p1·eko §est godlna oko 1000
strul:njaka. vazduhoplovne kompanJje » Нјщ с (Hughes).
•Falconc Је n.ameщen za Ьor·bu pr-o1iv ЬоmЬа ·dera
koji nose atomsku Ш bldrogensku Ьombu, ро 1о ~u је
razorna moe tak~a da I'II?ze .obo1·iti svaki posloje61
Ьomharder na s.vetu. P~Jektil se lansira sa matil:nog
aviona: ~da Је predVJdeno da se nj.ime na orum superso";lCni lovac- pr~-e_ta~ za sve vreщenske р11Шk е
Convall' F-102. . ProзektJl Је opremljen au.toma1sklm
ra~rom Х? . prac~je cil]a i urec:tajem za samonavodenзe na CJIJ. ProJ~ktti se autom.atskl ispaljuje kada se
lo~c-p.res~·etal! . pr1blizi cilju na 5 do 8 km. Du!ina
~roJekti~ ~0~1 1 ,~ т, а teii.na. svega 50 kg. Nova verzi.J~ proJ.elcti.la IJ1]ace .tezinu od 54 kg. Т11.1.р, krila 1 sta~ilizatoл pп~:~ek!tila JZra deni su od plas til!nog matertjala. Cena Jednog projektila iznosi sada 10.000.doJ.ar-a.
(»The Aaer:oplanec, Dec. 2, 1955)

Rд.ketnв SOO>~Icc fi~ North Ат ncon At>iation ko;lтna. se posti.t brz!м od oko 2500 kmt h. No aoonice
је ugтodвtt rak ttli tn.ot.or od 3:?.SOO kg potukCL

Ned.avno

OSDOV&DO

Franeuako ....._..

_., 1\105}

м. v.

•
na. Za.padu prl.moranl d.a м 'pomlma a.strona ut.ike. - Tsko su k tolozi ~bгlnuti zbog p ttanja da l ' se vainost
l:snsklb c гk'ava. pt-oэt1re l na druge plan te P ror.
Eduard Stak nmaj r (St.akenme · ) sa F!lorot·ke teolooke akademij e u Paderb<)l'nU smatra da n~aju
lsю tako mi li L Agost .ino Djemeli (C<emal.Щ, rektor
Milanskog katoH~og u n lverzL t.a kojt rok. pori&a 1
posЮjanje vanzemaljsklh Ьil:a. jet· ih, na.vodno, • Sve.t.o
pismo• uop t te ne pomln \е. Zaniml} о је m iЩenj
сЬ:. Mihaela Smausa (ScЬ m aus), p rofesorn ka lt&
dogma tike sa Univ~lteta u M inhenu kojt sma а da
su vanzemaljska Ьiса v ec m o!da samena i n.a i.m.
prema lome, ne tтel> a uop§1.e •spasenjec.
arovno,
n\ko ne pominje mogul:nost d a •Marso\rcic ev ntu.alno
poSэ lju na Zem lju svoje m lsiona t-e ~ i!ita. Ы
u tom
slueaju moglo desiti.
( • As tтonau.Uc s • , 1>1'. 3/ 1955)
,_,""-' "---~t

м.

•

Putan.1a
(gor ) '1

elt a~kOg Z emljlnog satellta
OЬ!a.3 tt na Zeшtji lznad koji/1
~е pтoLa zl ti (desno).

sn im!;ena w тakete VIK I NG- 12 na visil:'i
U sтedini n ize vide se о Ь та4еnа pot, a
deo KaLi forn.i;e, а gore p r ema ћo тizontu
se Tibl Ok ean u. dл.Ljini ok o 2700 km .

О

za pretsednika, м. Ј . Ј. Bar - ~ potpretsednUca, а
p<nnati popula11z'alor astronaut\kc Aleksandar Лna
nov - za sekl tara dмtva. Ко.о t:o. ј J)OUUito pre
nekoltko godlna posl.()jnJn ј tzv. Astron.aut\.~ ;~
cuska g1-upacij a, па l!elu sa Annnovom, oli је
.ad.e
stala, Pl'
nog vremen11, da ]X)$IOji. !iroku deov
~е nova ot·ganizari i

*

Eksp~entalni ra.ketnl a.vion Bell Х-2, snaЬd
ven raketnim moto1·om sa te<!nim gщivom u 1.1SS
Wrlght XLRM-25, izvt-sio ј е prve ekspe1·imenUn.e letove sa Edwat·ds vazduhoplovn e ~ · -б Muroc-u
(SAD). Avion је o tka~en u vazdш'U sa bomЬtn-dera
В-50 i . nasta~J.o let sopstvenin;raketni m moto1·om, p1·i
&nщ Је postigao LI·ansoпj/!~rzinu za vrcme od oko
6 mil!uta: Avion Х- 2 r-azl,k u je se od p:пrog tipa Х-1
time Sto L.ma stl·e1asta kt•Ih i kons tru isaл је od ner·dl!.juceg ~el~a. Pr-ojek!tov<n је za velike brzine i b-eb'!da prevau ctc
-lЛ u bt-zinu postignuiu avionom
Х-1 od 2650
(»The АеrоЈ>]а n е,,......т, м

је

dru ~tvo (SFA). U pr t.sed~tvo ovog 110\'00Snovanoc
dru.§lva koj је stupUo u p1-episku. sa Mec!unarodnom
astronautiekom !edcracl.jom (IAF), radt prijema u
&nstvo, lz.abro~ni su : general Berteron (Bergeron) -

v.

Projektl\ Noгthrop •
АRК • ТJ\1-GZ una, premд
zvanicrurn poda cima, domet od oko 8.000 km.
АRК
ј е opreml.jen turЬoml azn т m otorom potiska 4.500 kg.
L e1.i na viБini od 12--14 km bninom od ok o 960 kro./ h .
Lansira se sa k1·at:ke rarnpe pomoeu st.artnih rak ta sa
~vrs tim gorivom , а sмЬdeven ј sistemom za vodenje
p1•em.a m ezdama 1 -autop i.Jot.o.m.. Du.tina mu iz.nosi 18 m :
kгila su mu st1·ela ta Scl. 1-azmahom od l Z m: repne
po vгSine takode su z.a:kosene. I pitivanje projekt\la
u t oku na poligwш Сосоа u SAD.
(•J et Propuls.ion •, 't 10, 1955)
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ЬUо aOYOf8 ..то о tabUn~U u ataao.,
Do
је Ы biJo vk!eti kako atvari toj~ Pri 1
aferl ~retlnO --....u
ЬcsVaaduinOm

... --- -.

prostoru. Ш, pravi1111~
Кalto u tzvan aunoaf~. ne mocu da
atvo~ ае..
u Pf'O'~ 1111 to raketa 1 nета шlova da Ьuclt
0
rod\nal'll
od ' n~ poljn ih sila.
ttabUizJn,.a ltretanJ ra.k te mot pre taviU kao krt~ rakete na putanjl 1 okretanje iJte oko
tan~ td.llta а ttaЫJnott detln!Aemo kao spo oЬnort ~
ЈУ'О
vrataJu u svoJ potetnl polo!aJ, to
ako
01 ra.k ~ r ne radJ. pitanJe atabUn~t.! svodi na
rak tni m pri 11.l ku 1z atmosfe~ nета obrtan}
da ra~etitta u odnOIU na pu nju. Stvnmo,. polto n
·vor·nlh (а rodlnamltkih) sila, а ро definlCljl
•
ju stalno u i tom polo!aJu kao 1 na ~
kr;: Ј
01
mo!e retl da l:e .е u ovom slutnju raket.a odrU.
tt
bllno na svojoj putanj\, dok l:e sama atabUna.
: d ftn\clJI elementame mehanike bltl lndlfet'e\~
Ovo medut!m va!! samo za lufaj ako raketn! rno.
tor n radl 1 ako unutra rakete nema met1usoЬtUь
pome nj ma· ·
Nnprotlv. k da motor rak t radl ve l:e е ос1 1 •
ravatl na lstl n /!:!n kao i u ranlje ra•n:totrenom s\u.
11l'nlu 1 t.a
mnlom brzlnon:t u atmos f~r1 jer n\ onda
nf u uzlmane u obzlr aerodшam!/\ke s1le, а prema !А).
me tok га u~ivanjo ostaJe lstl .
Pit~nte pomeranja masa unutra rakete zaslutuJt
ne!lto vl~e pa!nje.
Jz f'lemcntame mehanlke је poznato da se krtl'lnlf' kupa materijalnih tal:aka definl§e kretan lem
nllhnvnll t~Ша м pt1tanH i okretaniem skupэ m з\1'
rl\a\nlh ta/\aka oko te!i§ta. Ukoliko nema de' tva
•oo1inlh •'lя kretanje te!l§ta sist.cma је ravnomerno
pravollnl ko.
Ako е rasoorE'd materiialnih tal:ak a 11 t~>lu knt
if' d'> ""d" ~mяtran mP<'Iu•obnn neprom Pnl ilvl m. ommcnt ~~~1ed df'lstva unutra§niih sila. - ovo nel:e utlc:at
na ооl~д i i krPt.<tnie te!i!t.a na out11ni\. n e ~to ~a mo м
me~u•C">bnl pn\o!:li i me<.1u~obno kret"'nie tal:aka rPrimcr: ako se zamis\1 rasprskavanje gгanate na putan~
U ht'7V8Zdtl~nom f)ГOStortl. f() Се krctan je te~i§ta delOVI
Ьltl identlfno kret.anju teZi!ta gran a te pre rasprskavanja).
Prf>I'Тia tome ako oznal:imo sa (m,) neku masu u
raketi koja se moze kretatl u odnosu na masu (m,l
мmе гakete. t.o se polo!aj za iednil:kog tezi~ta ovlh
masn pri medusobnom pomeraniu l.stlh ·n el:e protnenll!.
Ne ulazeei u pojedinosti nave~cemo da kretвnlt
unutamje mase (m,\ moze da izazove. pored. transla·
clle osa r~ketP u odnosu na prvoЬitni polo!aj na РЈ·
'1nll io§ 1 naglnianie lstih : kod stalnog k retania unu·
tra rakct (naprimer pol:et,kom obrtania jedno!( U ·
moJca\ lzazvace se i stalno obrtanje rak et e oko odgovarniul-e ose.
Ро to ~ pravac dejstva potisk a teomo ook\ape
н-.:dufnom osom rakete. to ie jasno d a pr i dejstvu motora kretanje mэse unutra ra.kete, mo!e da utl~ 111
oЬI\k putanje. Ovo \z razloga. §to kod odgovaraJufd
kretanja ma е (m,) mote da se promeni nagib uzdu!n!
·е u odn u na putanju, §to l:e izazvati. \ste ро led ct
k о u ranlje гasmotrenom slul:aj u kada se prtl\'lr
dej tv re ktivnc sUe motora ne poklapa sa uzdu!n
о om r kete. Prema tome pomeгanje unutamje
mk
moze da ima destabiliziгaj uce d ejstvo, koJe lf
otk\an)a vf!k. opisanim stabiliziia jucim servo ure<la)e!"
Uzgred napomenJm.o da pomeran je unutamf
mas moze da se kor\sti u svrhu rupravljan ja, jer prull
mogul:no t za promenu poloZвja osa гakete u prostor;'
Medutim, ро to putanje upravl jan ja гaketom
kompleks za ebnih veoma slo~enih proЬJerna kO
zn:~tno lzlazc lz okvira ove teme, to se na tome n
dalje zadr!avatL

u

ьsvaz4utnom

t

(Кrај)

Dт. Ing. Vsevol.od SISOI"
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r~/IP -

Почетком тромесечја юrје в идљ ив . у

nриаидној

је

бп.н з1nш

Сунца

(rорн.а

конјушс

ЦIIја 19 ј ул ). У августу је IIСТОчно од Сун
ца. НаЈв ећ
удаљеље (270 Е) достиже 31-or
~ је и н ај поrодюrј и за посматраље. Вид11
У вечерњс f

rо

сумра к у на,ц заnадm1м хор11Эон 

Ту је приаЈtДНе величине О- 4 ~ пречюtка

.,,

r
t .

r

•.

i

,.

".
;~~/ц Привид1«1 Щ!Тања Марса до хра]а
CJI nоло

aj u

nлаЈ~ете
дal«l .

11

.,.
1956.

раз..11ац-а од

Иста·

no 10

С 1.

2.

Ориента и а

rope. 'l'a'ID

• JJ81Q" -

• да се цеатар марсовоr привидноr
вапази
увек иа латитуди IVI~nериоДУ
(на. епици
3 то је линија ZZ,), Н..::

•А--

Р• је Ј~~~

СВВКИ .еа.еии тренутак распоред Ф0PIIi\Ц)!

)~~r~aoa=~~~080=
apaeiiiQe вЈIАIЬИ8· -~
Ј>'
,_.r::
"'11Џ1 -~
cr ~ Р~-~~ ..'!
..·
С Је Цlll'l8P npiiJIИдiiOr диеD · - - - · '"'

••1• 110)и

;

Ј:.:: марс:овоЈ поврiПИНИ у односу на центар ~:

uропаэи &ро3 ову тa'IIQ', нaЭJIJIIII!)

цеатр&ЛНИ меридиЈ8Я·

ска И

у ~ј блИЗИНИ Сунца (кок·

Јр~т. 4' сеnтембра) пролаз~ саз_вежђе л~~
већИII

JIIBИII меРИАИЈ&ВОIL

јесеиonoна
~~==Сувца=~УJJPonehe
одаоеУvaиаJY1КIIoj,
марс уа овоЈ
Ова ~ДИIIIJN до6а r:y noчua

овоr тромесеч)а НИЈе виДЉIИв.

p.eJIOI4

11

СаТЈIЈЖ _ у саs...ЬУ је Bare. Ретроrрадаи је цо
јула, sатим директан. до краЈа сеmе 111 бра

вашем календаРУ) а пето на ј~ј и
u севервој поп1.11011'1'И почеће 27 септембра.

31
мо••
се аидети у прВОЈ половини ноћи, аяЦ

1Ј8&'1'1111о тј. тaltВII да кроз централни м еридиЈаЈI

видии пречник у овом тромесеч)у опада оц
16" на 14" а сјај од 0.5 на 0.8 привидних ве-

81018

запази све равиЈе: око 1. час после поиоћи У

марсова ротација траје 24h 37ш 228. 65 вашеr
~r СукЧеВОГ времена. СМер ротације је ~иаролаэе све веће nОИЈ'И'I'Уде. На епици

2

јулу а око 20 часова краЈем септембра. Раето
јаље земља - еатури се повећав~ те му пр11 •

то је смер

ct'P8JI'IЦI· Да биСМО омоrућиnи нашим аиатерима

личина.
у

",. своја посматраља пов~ЖУ са већ познатим пре
rпцима (картам&. фотОrрафијама . . •.) :марсове

1

ураи _

сазвежЬУ је Рака. Збоr привидне бли-

зине сунца није видљив.

аоврwиие,• дајемо ва 'Ј'Рећој С'Ј'Р&НИ кориц~ карту
Марса са уцртаном кординатном мрежом. ИОI_Јод

Појаве у Сувчеву систему

apre дате су четири хориэоитаnие скале од коЈИХ
араа, rорња, оретставља марсове п!ЈИN{'!'Уде У pas-

IIIЩtOIA од по 10• и еквивапеитна је uрежи мери
АКЈана иа карти. ()c'l'aJie '11PII су датумоке скале.

21
15

ПОВЈ1(UWИ од њеrв вертихалу мавиwе, добијемо У

пресеку са првом скаnом ону nоИГИТУдУ која се

19

22

'IVI'

датума у оь ср. евр. времена яапази у цеfiТраn
вом мери.цијаиу. Међутим, да бисмо добилИ поnо

25

16

Ју п.

Ове вам омоrућују да, једноставно одабравwи пo

Aeolt који одrовара датуму иawer лосиатрuь8 и

цеитраnноr меридиЈана у неком дpyrou тpe

27

rq'f'КY ис:тоr датума, потребно је већ иађеној nон
rитуАИ додати извесну попр&вкУ /'!L која зависи
и дата је табnицом:
ПопраВКВ

посматрања

Час

Авr.

f'!L

+ 29
+ 44
+ 58
+ 73
+
+ 278
+ 292
+ 307
+ 322
+ 336

15°

1Ь

2
3
4.
5
19
20
21
22
23

На тај начин смо, sa наше потребе довољно
TIPIIIO, одредили nонмtтуду цеитраnноr меридијана
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0 пуштаљу вештачког сателита и често кад

је реч о сателитима у Сунчевом систему, ми:
ели се на вештачки сателит; не желимо ОВЗЈ
чланак

да

посветимо

дневне штампе

Уређивач1сt~ одборЋУРКОВИЋ НЕНАД ЈАНКОВИЋ,

11

нж ВЛАДИМИР АЈВАЗ, д-р РАДОВАН
•

икж.

ДАНИЋ

БРАНИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ, юtж.

ПЕРО

)

,

Сас;f'-:жај
-и о caiileлиiiiимa Сунчега

-

ЗА

АСТРОВUИИЈ'У И

'

миЛивОЈ ЈУГИН ~~ МИЛОРАД ПРОТИЋ

Од z о в о Р и и У Р ед и и"

љему,

том

љубимцу

(и поносу дведесетог века).

Напротив, желимо овим чланком да потсе
тимо љубитеље Астрономије, да и поред тога
што he вештачки сателит бити понос нашег
века, ~остоје на небу још увек наши раниј_и
знанци, претходници овога новог КОЈИ
им за тренутак односи славу и остављ.!L их у

НЕНАД ЈАНКОВИЋ

засенку. Жеља нам је, да пре него што и у
гледа свет тај нови сателит и баци у заборав
све оне старе, да их назовемо класичне сате
лите, одамо и последљу по аст њима, старим

знанцима, због којих су многе очи астронома
засјале сјајем задовољства. Желимо да осве

жимо сећања на пут тешкоћа и радости, које

1

су задавали астрономим.а. На пут

- Фобоса
и Дејмоса; Титана и Титаније, пут - страха
и величине којим се неминовно морало

1

1_

проћи, да би он, нови вештачки сателит, мо

гао да заблиста у пуној својој величини.

Да бисмо то што боље постигли и побу

дили интерес код љубитеља неба, нећемо се

који су мање познати.

УпознаваЊе са сателитима биће изведе

но на један посредан начин.

Како су љубитељи астрономије прија

za

Пре него што појединачно претстав.им.Ј

сваког од пратилаца поједине планете, да вас
потсетимо да је чета гардиста доста велика.

До данас их је на списку 31, не рачунајући

нашег суседа, јер је он, Месец, у неку руку

четни старешина, па је себе издвојио из тоr
списка. Скрећемо вам пажљу да су Сатур
нови пратиоци уложили жалбу, па је из глав
ног списка испала маса ситних сателита, који
круже око Сатурна, вама IrоGнати као њеrов

прстен. За љих је направљен посебан списак
о коме

he такође бити речи.
Одмах да подвучемо, да неће бити наша

кривица ако ускоро, можда пре него што се

појави вештачки сателит, сазнате да се број

гардиста изменио. Може се десити, да се уnи
ше неки нови, па да им се број повећа или да
неки од оних крајљих из групе око једне пла

нете искористи моменат, и изгуби се на изве

као и астронома, који су их открили, упозна

тов9ђа, већ зато што је о љему доста писано,
na не желимо да заузима· места осталима,

да звезда. Oiiiкp иo

учава, па ће вас упутити на прави пут.

Одмах да напоменемо, да наш најближи

је незанимљив, јер би у том случају био че

да у њем.у има в ише с шхалеј

и са висине, но ту је ваш пријатељ стручњах,

који их годинама посматра са стране и про

да би се пре или касније вратио и продужио

сусед Месец неће ући у ову стару чету, гарде
nланета. Не зато што није вредан пажље или

jailio У херку луМI-1
6205) видљив о z олим оком.
}·е од' Земље 11 000 iiapceкa,
- ар сека .
нику има око 100 и - ши на

ља, а биће и таквих који ће иступати гордо

задржавати на проблемим.а, који често и да
нас задају муке стручњацима, щ~ћ напротив
nокущаћемо да освежимо већ познате заним
љивости из којих често проистичу решеља
и за неке проблеме.

Збијен?

моћи. Често ће сателити о себи говорити вр.по

мало и несигурно, из скромности или незна

тељи стручњака астронома, а ови други су
стари знанци са гардом сателита они he из

ВРIП.ити ону посреди у уло гу упознаваља, а
TaJ.to rде се буду сами гардисти устручавали
да rоворе о себи, пријатељ астроном he по-

сно време из домена посматрања астронома.
стару добру службу.

Основне податке сателита: име, годину,

ћете кад вам будемо појединачно претстав
љали сваког од љих .

Био би свакако ред, да вас прво упознамо

и претставимо вам најстарије љубимце међу
љима, верне пратиоце као што је стари по

знаник Ио, верни саnутник Јупитера, са ље
говим друговима: Европом, Ганимедом и Ка

листом, који ће остати увек познати баш као
и љихов проналазач Галилеј, ма да је од прD
наласка прошло скоро

350 год.
А сада ћемо вам претставити верне гар

дисте по величини удаљеља планета чији су
они nратиоци, тј . почећемо од Марса, па пре

ко Јуnитера, Сатурна и Урана, завршићемо
смотру са Нептуновим близанцима.

ВАСИОНА IV, 1956 6А .
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вам је nало у очи да Меркура,Ги
nл.анетама.

Венере нема међу nоменуn_ш

о

тиоце

.

није с.пучајно, јер оне немаЈУ. своЈе ~ нче-

аећ и с~ме У неку руку иrpafl'~~~7 су~етка

вих на)ближих nратилаца . .
атиоца
Земља извојевала је себи Једног пр
'

који је досадно астрономима и задао муке не:

беској механици, па га ми остављамо за дру

ry nАрисадликау.

кренимо у сусрет са~литима,

···
ћ ње о
а за тренутак само освежимо в~ш~ се з~уђиМарсу, тој чудној nланети, КОЈа_ Је ~ обле
вала и стручњаi(Ј:! и аматере своЈИМ . Р
их

МАтичним каналима и Марсовцима КОЈИ су

~оЈ

3

ава 1· а сам удаљен око 23,5 хи.n.~
'
-~е
км ал" ни ја не могу дуго са вама да Р8зrо..

дозвољ

'

варам,
за

1

обилазак око М ар~.
1-ер и мене чека
"
""

дан и б часова.

Но добро, у реду

-

извиљавамо се ЪОt

онај

што

онак~

муњевито јури око Марса, то је Фобос, а ?наЈ

други, који је нешто даљи,_ знатно сnорИЈИ и

достојанственији, то је деЈМОС.

Одмах

с:е

nриметили , да су врло мали. Нисте се nрев

рили, Фобосов nречник износи свега
Дејмос је још мањи, око

Знам

9

-

12 км,

км.

ви горите од нестрnљења да их

'
лично чујете,
да се уверите да они стварно

nостоје и да то није олтичка варка. Мало
Али замислите да су наши инструменти
тако савршени, па да могу светлосне утиске

да nретворе у звук који би тачно емитовао

стаље светлосног извора. Онда би Фобос, кога
ми nрво желимо да чујемо , немајуhи куЕ, а
мислеhи да смо ми новинари, свакако ужур

бано изустио: "Необично ми је драго што же
лите лично да ме чујете , али ја нисам у мо

што нам изгледа вероватниЈе nос.ле

Право да вам кажем- ваЈка се Дејмос

бро да кажем истину. Зато hy покушати да Се
а м на ваше дипломатске претставнике
"Будућност ће свакако о:rк,рити истину

0 мени и колеги_ Фобосу . Сада ]е сигурно само
то, да нас двоЈИЦа

дос~а

тешко живимо, а

нам је одвратна

помисао да

смо

постали од

Марса. Чини ми се да ће бити боље за мене
и Ф обоса ако се баш ви са З е~ље з а интере
сујете за наш случај. "
"Немајте бриге

-

обећавамо м и ~ ваш

случај ће бити -свакако размотр ен , а НИЈе мо
rуће да се и маунтпаломарски колос , заинте

гледом. У сваком случај у не гу бите наду! ''

nочели бисмо

"Ја и Фобос бисмо вам били н е обично

ми баш као радознали новинари . Реците нам,

захвални , јер нас многа нерешена питања
јако тиште , али ипак нада да ће с е и за нас

зашто

се

тако журите ?"
.

" Е баш сте ви чудни

-

оnет би Фобос

-

неко заинтересовати,

даје нам

храбрости и

како да се не журим , кад ме је Марс nриву
као на свега 9,5 хиљада км, na сада немам
куд, него да јурим, тако брзо да га за сваки

поуздаље ."

љегов окрет од

но питаље. Да ли сте детаљниј е упознати са

24

часа обиђем по три nута,

иначе бих разлупао главу и нестао из глав
ног списка сателита . Као што видите невоља
ме натерала; Марс ме nривлачи, а ја бежим,
na кад би ме неко посматрао са Марса, поми

слио би да сам просто полудео, јер услед ве
лике брзине ја nретичем Марсову ротацију
па се зато појављујем на западу а залазим
на истоку . .. Али за појединости замолите
колегу Дејмоса".

Е, баш је чудан овај Фобос, стварно од

јури!

А_ сада . . . обратимо се Дејмосу,јер он,
мада )е нешто маљи и удаљенији од Марса,
ипак изгледа нешто мирније и не тако ужур

бан. Лепо се јавља:

"Да, изволте, веh ме је обавестио колега
Фобос, да неки аматери са Земље желе нека
обавештеља. Тачно је то, ја сам нешто спо

рији, јер ми то моја даљина од Марса свакако

..·

прекинуо р~ченицу , а ни задљу реч није у
спео до краЈа да изговори .

Без узрујавања
нама

астрономима

драги
ч е сто

читаоци ,

дешава ,

да

то

се

густи

облак nрекине наше, ч есто још интер есант

није и важније , интервјуе . Али, мислим да
но открио тек 1877 године , онда ћете свакако

није познато где смо раније служили, мада

"Хоћете бити љубазни

-

извињавамо се

опет ми- да нам одговорите сам о још на јед
извештајем Џонатана Свифта од

1727

године

у роману "Гуливерова путовања " као и са
неким Кеплеровим претпоставкама да вас Је
још Галилеј приметио као Марсов е сапут
нике."

После краћег размишљаља Д е ј м ос почи·

ље: "Галилеј је заиста још 100 година пре
Свифта, оставио један шифровани извешта~
анаграм, од 39 произвољн о пор еђаних слов
из којих је Кеплер комбинов а о р е ченицу 

Поздрављају вас рођени Марс ови близан!ЏI
- а притом је изоставио три слова. Али Је
касније утврђено да је то била само Кеnле
рова претпоставка

о

Марсовим

.

јер је анаграм касније дешифр ован по Ј
Галилејевом извештају, а односи о се на
тур на.

Али ако се претпостави и то, да ј е
био уповнат са Галилејевим шифроваНИМ

чеку)у вас , аматере , да вам покажу своје
атракције. Покушајте сами , само једанпут ,
а задовољство од онога што hете видети неhе
изостати, шта више направиhете још н из по-

Нешто се десил о, ј ер је Дејмос одједном

баш у прилог теорИЈИ да смо се ОДВОЈИли од

томе мудро ћути, а мени као ни Ф обосу,

пок~али? Они су ту, сваке ведре вечери о

видите ~нтересантна случајност у историји ,

цама да их ]е амерички астроном Хал ствар

сличности између нас и астероида , али Марс

бра noзopиuma претстава. Зашто не бисте

ник, а друга се налази на расто]ању које је

наше огромне брзине, КОЈе су последица наще
даљине од Марса, а ~ наше величине, _ не иду

Марса. Можда нас је Марс зби~а негде nри
грабио на свом путу око Сунца , Јер има доста

51

ових звезда удаљена ]е од средишта Марса

са Земље .

нади својим проницљивим и продорним по

вас ,

открили су и две мале звезде, или два сате

лита, који се окрећу око Марса . Ближа од

извешт

сти, јер се јако журим , па се зато обратите
моме колеги Дејмосу."

'
молим

ске астрономе. Поред разних других открића ,

ви ни nрви који се интересу]ете за то . Ви.ло

гуhности да вам детаљно изложим nоједино

-

строноми су далеко превазишли наше европ

јер смо ]а .~ Фобос скоро потврдили Свифтов

ресује за вас , па да вас већ ове ј е сени изне

" Али само једно nитање

"Лапутски а

_т~' је једно врло деликатно _nитаље, а нисте

0

чудна жеља? Зар не!?

године да напише:

пет пута веће од љеговог пречника". Као што

био

Марсовца , које вам ево nретстављамо.

nогледајте,

1727

~~~ Ф~осове изјаве да ће разл~nати главу."

углед

Слободно

иnак је и данас чудно, како Је Свифт могао

јоПI

три nута више него што износи његов преч

би смешно, да кажем да не знам , а доста хра.

nодатке, али постоје два сиrур

sеwтајем као и са Кеплеров~ МИШљењем,

_ н~с интересују само неке историске noje.
. Hanp"Вfep
ости ' за које нисмо сигурни
дин
а ли вам
је nознато ваше n_
oр екло. д а ли C'I'e'
дnостал и од Марса или вас Ј е он однекуда
у.

наnравили. Но за те Марсовце, немамо ба:а

никакве

.,.CВOIIA IY, 1956 број З __ - - - -

смо доста с_азнали од Дејмоса . Ако још до

бити задовољни овим интервјуом.

Можда неhе бити ни ово сувишно ако
вас потсетимо , да љихова имена: Фобос и Деј

мо~, што зна::ш страх и ужас , постоје у грч
КОЈ митолОГИЈИ као и м ен а пратиоЦа бога Мар

са , па су и овим сателитима додељена иста
имена.

Са овим би свакако задовољили вашу •
тренутну .!?адоз_налост о појединостима Мар
соваца, КОЈИ стварно п остоје , прожети нево

љама, бригом, надом _и жељама , баш као пра
ви живи Марс~вци ; Јасно , кад с е посматрају
оваквим специЈалним Жил Верн-овским ин
струментом.

А сада , у~еримо свој " видовити" инстру

мен_т у о~~ С]а] ну зв езду, која тако отскаче
СВОЈИМ СЈаЈ ем од осталих звезда на ноћном

не?У · Погледај те б оље, то није звезда већ

НаЈвећа пл анета у Сунчевом систему.

Сл. 1. - Привидпи nречпици Фобоса (лево) и де;
..чоса (деспо) nос..чатрапuх са Марса у одпосу па npu вuдnu npeчnuк Месеца, nос..чатрапо~ са Зе...ч.љ е .
кушаја. Оно, у чему hете уживати, биhе само
nочетак ваших посматрачких прохтева . Ал~t
оставимо то вама , па се вратимо нашим ста
рим знанцима.

Нешто бих вас замолио ; да их не узне
мирујемо својим питаљима јер од Галилеј а
до данас они су толико посматрани и проуча

вани , да је љихов и најмаљи поступак прибе
л ежен , па би свак а ко наша питаља била с у

вишна . Знам , хоhете да кажете , ако с е они
сами заинт ер е су ј у па кажу нешто о себи
онда hемо их радо слушати .

-

Погледајте боље : док Ганимед и Калисто
будно штите леву , а Европа десну страну Ју
питера , са Иом се н ешто дешав а, ље гов с јај
као да ј е опао . Он је потамн е о. Њему с е не 
што свак ак о догод ил о ! Да ли ј е могу h е? Н е,

Поздравља в ас Јупитер са. целом својом

очи нас вара ју ! Он мора да буде ту само га
м и не приме ћ уј емо, ј ер ј е наш е око уморна .

Можда ћете за први тренутак помислити

ништа ниј е догодило већ врши своју дужност

свитом сателита .

да вас очи варај у, али не, то су све Јупите
рови лични пратиоци. Мада их тренутно ви
дите само четири , има их дван аест на бр ој у,
и то са прав ом, јер као највећа планета у

Сунчевом систему, има и највећи број сате
лита.

. Пред нама се налазе већ стари знанци ,

КОЈе смо још у почетку хтели да вам прет
ставимо. То су они: добри Ио, већ изнемо гла

Европа, колос Ганимед и не маљи по вели

чини, али нешто даљи Калисто . Они су вам
одмах пали у очи. То није случајност, јер су
nрва два по в еличини ј еднака нашем Месецу ,
а друга два су већа и од Меркура . Њих би
свакако виде.п:и и слободним оком, али с е губе
У светлости Јупитера. Али и позоришни дур

бИЈ.r биће довољан, па да уживате у једној

дивној претста ви. А то што ћете видети за не
колико лепих в ечери, свакако ће вам пpy

:!~Urrи исто задовољство, баш као и права, до-

Не очај авај те драги читаоци, љему се
по ис тим пр а вилима кој а су важила и кад га

је Галилеј открио . А што мења сј ај да би се
ка сниј е потпун о изгу био само је последица
ље говог

кр етаља

око

Ј у питера.

Онда

када

в ам с е у чинил о да је нешто тамниј и, уша о је
тог тр енутка у Ј упитеро ву полус енку а када
се по~уно изгубио, тада ј е ушао у сенку, а
касниЈ е и потпун о зашао иза Ј упитеровог ди 

ска. Ако будете упорни у посматраљу опази

ћете да ће се појавити с а десне стране Јупи
тера и за ј едно са Европом мотриће десни

Јупитеров бок, да би с е после извесног вре

мена гордо и достојанствено прошетао испред

Јупитеров ог диска. Али за то време би се

и' ос тала три пратиоца нешто помакла у од

но су на Јупитеров руб, само су те промене
~еже уочљиве у кратком временом размаку

Јер док Ио направи пун обрт за један дан
и 18,5 часова , Европи треба три дана и 13
часова, ' а Ганимеду и Калисту још више .

............ д111"* 18~
11 '18CD88.
о&спазе
0101
Као што Э&ЈU~оучујете, С8:.Ш
Месец ом

J)'IDIТeP8. исто :::КU:peмeRJOI8, зави

080

з...е, само У разл
и то скоро по
сво а.. удаљења од Ј~ у равни Јукру11П001 путањама при ћ са запада на и
IDI'repou епатора. Л кре У Jymrrep роткра.

С'I'ОК, у кс:1'0М смеру у коме и кретања видеСве поједюrости њиховоr и oбJI'IJO()ol по-

кекОЈIИко пепихП в~јте апи нека
3CJPIIUIIDIII дурбином.
ок ипи :Ганимед, па

118'1'8

38

88е не изнrиади ако Европа

ипи се

Каписто буду нестапи иза Јупитера
буroвor диска · Самоинесатење

и
•
nрошетају испред

дмте миоrо упорни у очекквању да тр

ћете

mrra у исто време буду ~:че~ј:~ство
се

сиrурно

8UI

разочарати.

они не моrу приредити.

Пошто ћемо ускоро потражи

ти и остале
на je-

Jymrrepoвe сателите да вас потсеткм 0

са-

дно велнхо открић~ које јпе у ~~~иr=~нтелмтима о КОЈИМа Је реч.

ре

.

роном Опаф Ремер, установио Је из

~~=јевкх и својих посматраља Јупитероnомра
вих сателита извесна закашњења .у Земље
чен.има која су завксКЈiа од nоложаЈа . омо~

у односу на Сунце к Јуnитер. То му Је
rућило да одреди брзину светлости.

екоро

22 аута маљи од Месе~, то је н ~
....,,. знатно касниЈе.

_ ..IIИJI8 дискусија,

откриtsе до.-. 0

су фотоrра

~- Неосnорно Је да у целоЈ њеrов~ј хв~

фским путем. Њих мoжellfo nод~

е и то:

лити У f:~5 rp~I и

VI и VII откриве!U{
XII откривени су 1938~

лисавој причи има и истине, рецим 0 да Је НаЈ
већИ да стварно има атмосферу, као и то да

r~ед и Калист? имају своје атмосфере,

они крећу око Јуnитера у нето
~:е се крећу и остали сатели'nl _11
смеру У к исток. Времена обилазака су IOc
са запада на
1904 и
1951. Сви

изм

еђу

'

260

до

270

апи остало мора се ЈОШ_ проверити и исnитати.

Пустимо у рад СВОЈ _инстру. tент . . . и већ ,

наредног

дана.

три сателита,

VIII - откривеа
Остала 1914 и XI- 1938, налазе се на ве1908, IX- инама од Јупитера, па им и 06 •
ликим даљ ланете трају по читаве 2 годЮtе.11
ласци око п их нарочито одваја
од осталi!Х
.
Ал оно што

замарамо

циЈе. Како н:'их nретnоставља да их је

то се и зазаробио на свом мпуту
око СуНЦа 11
ђ

присилио их д а га прате.

е

110
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као ~а ~~с се јако колебају између СУ_ЈЩа и
и постали самосталне планете.

ао

сло дукод љих буди свест о слободном оnре

да се и

дељељу до отцеnљеља; но
мену и nриродним

оставимо и:х вре.

законима,

па

се упутимо

ГАНИ МЕД

KAmrcтc

С.л.. З.

мо бих вас з-амолио, да тајна остане међу
на ма Ј. ер нас може неко на слич<IН начин пре·

•
дух итрити

Х те о бих да вам предл ожим '

а ви
постави мо нек!r

·
hете се свакако
сложити, да
лико питаља о Сатурновом nрстену, љег08011
ако
највеhем сателиту т итану, ко]·и бга свак
да му

бОЈЪе види од нас. Само не би тр~ ало, одмах
дозволимо да nрича о ~еби, ј е~ ~ио~есец у

Јуnитера изврши за nриб.пижно 12 часова, и

Сунчевом систему, да је један и no nутима

хвалисаво nочео, како Је он наЈ в е

вelut

11

и од Земљиног месеца, затим l_{ак 0 ~нnрили·

0

Познатtt француски астром.1< В.

строномима ако се само љиме виш е

по завор

"Ох! Не , какво замараље? Ја увек радо

nричам о себи и желим да с е о мени говори

истина."

"Врло радо ћемо вас слушати само би

смо nретходно желели, да нам нешто кажете
о Сатурновом прстену".

_,.

"Зашто да не! ? Ја га са ове даљине врло

лепо видим , као два израштаја са обе стране

Сатурна у равни љегова екватора. Како сам
ја удаљен од Сатурна 1,200.000 км, а спољни
руб nрстена 140.000 км , могу да уочим сасвим
добро круnније делове материје из којих је

У

1

ишао још и даље у убеђиваљу да и

тек 1892 rодине, тј. 280 rодина касније него
што је Гали.леј открио nрва четири. Како је

што крију у себи, само се боЈе Јупит.Z\нэ

рови месеци, Г<!Нимед и Кал~сто сли:о

не

na

зато изгледају скромни и hутљиви .
~и се
шта би све Титан наnричао и нама кад

•

дао ;е овај цртеж

конима по кој и ма и ја кружим око Сатурна .

Затим

. .. "

Посматраљима је до данас утврђ но да се

овај рој ситних сатели та кр he одређ ю1

"nотоцима", тако да изм еђу тих n отока им
извесних nразнина. Како та празна места без
материје не могу да одбиј у Сунчеву св етлост,
она и згледај у као црне пруге, којима ј е пр
стен раздвојен. Отуда имамо утисак да је

nрстен једном в еhом nразнином nодељен на

два концентрична прстена од кој их ј е уну
трашњи сјајнији, а сnољни нешто слабијег

сјаја. Међутим и сnољни nрстен је раздвојен

састављен nрстен. Незгодно ми је само што
раван моје пута ље лежи у равни nрстена, na

нешто ужом браздом, na се има утисак да је

облику. Али, могу вам сигурно рећи да је .nр

Поменуте nразнине у nрстену, шира Ка
синијева и ужа Енкеова, стварају се услед

зато не могу ништа да вам кажем о љеговом

стен састављен из великог броја материЈал

lfЈос честица разних облика и величине, од
којих се одбија Сунчева светлост, па отуда
1П.!.1м УТИсак да су то светли израштаји.
о·
Знам и то, да ј е некад на месту прстена

. да нав ед е р азrо ·е
Шта више покушао ]е
· · п о врш иниЈ' nитеna
условима живота на СВОЈОЈ

Luot,

дуготрајних nос.~tатрањ а.

своју сопствену атмосферу; а Једн
· е чак
ком, у сличном разговору наба~~~ња а·
д а ће nриредити и те какв а изне
баве

Можда је Јупитер и у праву, јер је nети сате

лит касније откривен. Барнард ra је открио

-

изz.л.еда noвptuuнa четири на;веhа Јуnитерова сателита као резuл тат

на броју, неизбежно м~рамо да се задржи

даљинама од Јуnитера, јер би у том случају
nети сателит био даљи од Калиста, а он је

а новоr nриrрабио да му се нађе nри руци.

Сатурн nриређивао nосматрачима док појава

ино 'ра , не би ли једнога дана извоЈевали
Јбуnите
к

да и~ се nриближимо и да их погледамо. .

буде н.ајб.пижи Јулитеру. Као да је Јупитер

у којој он .'lежи, тада с не npю.rt.>ћYJ • У то е
су би.'!е и оне с нэационалне Ш&Јt , КОЈ је

.

тима покушаhемо на један специЈалан на~н

имао обзира nрема онима раније nронађеним,

Догоди .•щ с да ra nосматрамо кз нст равни

утим, код ЊI!Ј(

Да би смо доскочили тим сит~м сатели·

чен ред открића сателита, na је зато nети
по реду проналаска, иnак дозволио себи да

тврди да је прстен стварно састављен из мно
штва СЈ1ТНИх сате.'Uiта и прашнн . Л што се
тиче облика прст на мож о ra н
и очи
ти леnо, јер и ако му је Тмтан дап ко б.nн•и
ми прстен nосматрам у разнЮI n nожаЈима.

тоји нека жеља за старом nостоЈ

бо

КРЈЖио nратилац, који је nрекорачио гр_ани
цу до К'Оје је могао да приђе планети, па Је ~у
д!>Скост ПЈiатио својом главом. Раздробљен Је

У ~зброј де.л:и1iа, величине од 1 км до најсит
0lnf]е nраwине. Данас сви ти делиhи круже
1to Сатурна, сваки својом путаљом, ближи
ltlrilfeти брже, а даљи сnорије, по истим за-

о

најбољи начин да
њеrова прича н отеrн у нед rn
Нама је било потребно да нам Тит н ~

тер негде

њацима задавао бриге, а често Је nра вио и
чудне шале, јер је знао ,1ta се з а из~есно в ре·
ме изгуби, да би се касније опет ПОЈ а вио .

то скоро у истој равни у којој обилазе и nрва

нт. То Ј

11
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мо на љеговом ореолу, КОЈИ га краси и издва·

четири сателита. Уствари бројевима је казна

.. ."

свој инстр)

кретања
обрнуто смеру Јуnитерове рота.
ПЗЈ:t, дакле с им и пречници релативно мал ,

ја од осталих nланета. Mo.I_Ja~o боље да yn!r
знамо тај чудни nрстен, КОЈИ Је д":(го и струч

уствари б.пижи и од Иа, а један обилазак око

дан, ја

"Ми смо вам јако зах88Ј1Нм за ова обе

вештења•·, прекида о ra ми и иск.'ЬучуЈ

није објашЊt.>на .

вам претставимо љегове сателите, КОЈИХ има

Остапк Јупитерови сателити немају nо
себна имена ве.ћ носе редне бројеве од V до
XII. Бројеви не одговарају расnореду nрема

"Добар

нам је већ познато, о вама се много чује на
Земљи и ми не бисмо желели да вас мноrо

и ових пратилаца, то Је смер њи:ховоr
Јуnитер. Сва три се креhу са истока на за

10

Mepxupo..-.

ЧУЈемо:

казао! Просто вас ухвати на nрепад. Али
11
ми hемо на сличан начин .. .) " Да, да, да, то

Поздравимо сада, најлепшу планету у
Сунчевом систему, Сатурна, па се одмах О·
братимо љеговој свити. Али пре н~го што

сателиrа са Марсо..- и

тренутка

сам Титан, највећи месец .. ." (Шта сам вам

nа:н,у са ореолом и не мањом свитом сателита.

СА, 2. - Уnоредне вмичvне nрва четири Јуnитерова

па вам зато и скрећем

:;;&у да га пре~хитримо ~ литањИЫа о

()ста.Ј1И Јупитерови сатеЈIИти откр~

и он састављен из два кон центри:чна прстена

nоремећајног дејства два најбли:жа Сатурно

ва сателита , Мимаса и Енцеладуса , чија су
времена обила зака , nрвог 22,6 а другог 3-1

часа. Али оставимо Мимаса и Енцеладуса да

се и даље диктаторски понашају nрема сит

ним сателитима у nрстену, па вам претстави

мо остале Сатурнове сателите .

После Титана откр~mен је Јапет, осми по

реду удаљеља од Сатурна . Открио га је Ка

сини 1671 године. Код љега је nримећено да

има неколико пута слабиЈи: сјај кад се налаза

са источне стране Сатурна , него што је имао
кад се налази са западне. Ова nојава се об-

~~~~~~~~~!~~==-~~__;:-~Ок:о~У~раиа:~;круже 5 пр_атилаца и то
акреае

тај нa'DIII, ~С: с;~обиђе о-:ое

··tlllll...l8 18
080 CIIOje осе

за исто времМесец. Како му ]

Сатурна. ис:то К80 иаw
jQ118

сак nромене

страна тамвија, има:ок~;: је окреRУ:ГВе

сјаја- зависио од~ везане ротаЦИЈ ,
према нама. Иста позава, сателита Сатурна
прИIIећена је и код других
и Јупитера.
.
сателита, а то

Касиии је открио ЈОШ три

су

удаљењу од

који пои Енцела.цуса.
тетис , диона и Реа,мимаса

Сатурна долазе nосле 4 дине а трећег неn
је аrкрио 168 ro
'
мања од
раа два . 1672 rод. Сва три су исток.

што раниЈе
. ћ се за запада на
нашег Месеца, а кре У
1 дан и 21 час,
Тетис обиђе око Сатурна ~ а Реа за 4 дана

диона за 2 дана и 17 часов '
и 12 часо~.

.

Остао з е ЈОШ

Хиnерион кога је откf!'~

Бонд 1848 године. Он

турна налази

се по удаљењу од. а11
Титана па зе
• дан
ешто дУже: 21

одмах после

и

од смера

ротацизе

Cla!

nланете. Прва

с~тиоца, Ариела и Умбриела, открио је
0

ДЈ18

1851 године, а друга ~а. Титанију м

л:ел на још Хершел 1787 године, свега 6 ro-

О рока~иије од откриhа Урана. Времена обм.

=ка око планете крећу се од 2-13 дана,

зависно од удаљења.
Петог Урановог пратиоца, Миранду, от.
ива Куиnер тек 1948 године, а одмах 1949

кр

е открива и другог Неnтуновог nрати.

rоДИННереидУ.
оца

Елементи nутања ова два Ку.

' ва љубимца још нису сигурно одређени

иnе~ иnак познато да nети У.ранов пратм.па.Ц

али
зе етање обрнуто смеру ротације план......
има кр
~·~.

ги Нептунов има кретање по истом см~

а д~ао што је Неnтунова ротација.

РУ Првог Неnтуновог пратиоца, Тритона, от.

· е Ласел 1846 године. И за њега је утвр.

ђкер=~ ]да има кретање обрнутог смера од ро.
тације планете.

Тако би се завршило· уnознавање ове до-

време његова обиласка н креће са заnада на
ста бројне гарде сателита са примедбом, да
7 часова. И док се и он
енути Сатурнови
.е о некима било више речи, а о другима
исток
као
и
сви
д~сад
nом
·и
фебе
има
су-м
Јањ.е,
али приближно онолико, колико нам
пратиоци, дотле на]удаљенсит]ока на запад, вепроmи смер о б илас ка • са

и

отуда му је и

љен од планете, па
А
·ош
ома зе уда
и 16 часова. ко Ј
време обиласка 536 дана
·ош несиrур-

.

додамо да његов пречиик, ~Јије немоrу~

но одређен, износи о~о ~Отур~' заробио негде

nретnоста вка да га зе

Фебе је открив

ен

. до зволило
Је

поуздано знање о њима .

П

·

Ако Ј·ош додамо да
лутон, наЈудаљениЈа
не
с
nланета у Сунчевом кистему ,
ма воr nра-

тиоца, онда би наше упознаваље са сателити-

ма било завршено.

А сада, треба се опре_дел. ити, _ између ових

ћ

на свом nуту око Сунца.П керинга. После 6
l898 године од стране и .
.
откри-

старих и онога новоr, КОЈИ Је наЈављен и ве

ће и то би био десети Сатурнов сателит Те-

nорука аматерима, да пр~ко новог вештачкоr

година Пикеринr објављује ЈОШ зедно

мис, али његово откриhе није никада потврђено.

Са Темисом бисмо завршили уnознаваље
Сатурнове свите пратиоца, да бисмо се yny-

тили Урану и Нептуну и допунили нашу гарду са још

7

спреман да нас опчини и · привуче: Можда Је

једина утеха стручњацима, а наЈбоља nре-

сателита настојимо да ЈОШ боље упознамо
старе гардисте. Тако би и будући нови сате-

лити били савршенији и од веће користи и
и науци и човечанству.
,
Љубиша М . Да'!иn

сателита .

Sondazne rakete i Meounarodna
geofizicka god ~na
1 -

Visoka atmosfera

DanaS.nje znanje о visokoj atmosferi datira
od zadnjih pedeset godina unatrag. U ovom pe-riodu visokA atmosfeгa se pokazala kao jedaD
kompleksan i privlacan pгedmet za studije i
ispitivanja. Za njeno ispitivanje upotreЬljen је
impгesivan tehnicki aparat.
Atmosfera se ispitiva1a na dva nacina: indiгektno sa zernlje i direktno sredstvima koja su
је cinila pгistupacnom .
Jz spektгoskopskih posmatгanja, studije meteora i pгostiranja zvuka, iz ispi.tivanja aurore
i magnetskog Zernljinog polja, i iz гaznih teoretskih stгudija, zakljucilo se mnogo о strukturi i elektricпim svojstvima visoke atmosfere.
Pгvobltno su se vгsila diгektna ispitivanja pomoeu Ьalona-nosaca instrumenata (do 30 km).
Danaэ је pomocu sondainih raketa ovaj plafon
poviSen do 390 km.

Na sl. 1 pгi:kazan ј-е presek atm?~fere. Т~~
posfera ј•е »vгemenski s}oj «. P.olaz_eci. _sa z~.~p гitisak i tempeгatura opadaju pпЬlizno а Ј
. · ln е tempera·
batski dok se n·e dode do mmнna
na
ture izmedu -53 i -73 (to Ј.е t ropopa
. 11 za)
, oka
oko 12 km visine. Iznad stгatosfere ~-е »u~!Smo
atmosfeгa << . Iznad oko 400 km sredn]l Pd
51
lekula gasa је toliki da on p_ad~ (b~z ~~i ~~~ој
oko1nim Cef>ticama) ро kгuznoJ , tJ:
~ ёајu
Ш hipeтbolickoj putanji (gde u zadnJe.m 5 u
i odleee u vasionu).
1
·•nim so. ~tmosfeгa se c:sto d: li рО ele~triCe}iki
}eVIma. Jonosfena Је sloJ u kome Ј е v
cestica naelektrisan.
reva sun·
Iznad stratosfere vazduh se za g
cevom ultгavioletnom eneгgij om a" ~ ·c.r lll)lJ уџ•·
оd ozona (270°К na 50 k m , napгimer ·
temperatura pada (450°К na 220 km).

IY,1956'"' 3--- - - - -- - - - - - - - - - - - - ~ture na sl. 1 doЬijena је merenjima

poкno6u r~eta ~ . N ov~~ ~eksiku.
Auroгa ]oS Ш]е ObJa_
snJena. Veгuje se da је
р ' &а ЬomЬardovanJa atmosfere naЬijenim
~ticama od Sunca.
Na velikim visinama imamo pгimarne kosrni&e zrake, direktno od Sunca, i sekundarne
reflektovane od donje atmosfeгe. Primarni ~
uglavnom sastoje ad a.If~-~estica i protona sa
malim ~omponentama t~~k~ Jezgaгa. Eneгgija
eestica lZГazava se u biliornma elektгon-volti.
Atmosfera је nepгekidno kontinuaJno bombardovaпa eesticama meteorita manjih od 100
mikroпa (dnevno u hiljadama tona).
2 -

Rakete i ispitivanje visoke afmosfere u

SAD

•

Pun program ispitivarl(ja visoke atmosfeгe
pomoeu raketa poeinje u SAD 1946 godine sa
nema.ckim » А-4 << raketama (zaгoЬljeno oko
jedne stotill.e); neke od njih upotreЬljene su za
vojnu veZЬu, а osta!J.e su stavljene na гaspolozeпje za ciljeve istгazivanja.
•
16 januaгa 1946 godine оdгZап је sastaпak
u Istrazivackoj 1aboratoгiji Mornaгice (Naval
Research Laboгatory) na kome је pгodiskuto
van pгogram ispitivanja visoke atmosfeгe. Osnovano је odgovorno telo >> Odeljak za ispi'tivanje
visoke atmosfeгe· sa raketom »V-2 << (»V-2 « Uр
рег Atmospheгe Research Panel) . Zbog pгo8i
renog programa sa >> Viking <<-om i » АегоЬее << 
оm ime tela је pгome·njeno u » Odeljeпje za
ispitivanje visoke atmosfeгe raketama« (Uррег
Atmosphere Rocke t Reseaгch Panel). Svarka
ustanova koja је diгektno ш indirektno ucestvovala u pгogramu zastupljeпa је и telu.
Sastanci su se odгzali svakih nekoliko meseci.
Рогеd Clanova sastancima su prisustvovali
PГE·tstavnici Uinverztteta i гazni podliferanti.
•Wac Corporal« i ..

v-2 ..

rakete

Za vreme dok ј е postavlj en pгogram ispitivanja visoke atmosfeгe 1946 godine, raketa
•WAC Согрогаl « vec је bila · Ьlizu zavгsetka .
•WAC << је Ьiо гazvijen od strane Laboгa toгij a
za mlazni.pogon k alijor nijsk og tehnickog instituta (Jet Pгopulsion Laboratory of the Califoг
ni~ Iпstitute of Technology), а pod subvencijom
VO]ske. Iako је predviden za ispitivanje visoke
atmosfeгe, on је imao male moguenosti. Tek
kada је vojska p ooudila da izvede ispalj ivanja
•V-2 « u svrhu ispitivanja visoke atmosfeгe,
•WAC <<-u је porastao znacaj . Naime, posto
·У~2 « moze da ponese tonu ргiЬоrа do 160 km
Vl&ine, to se zamislilo da se u komЬinaciji sa
• WAC<<-om izgгadi d vostepena гaketa. Stvaг
no, na taj nacin је dostignuta visina od 389 km
Pri ce.mu su izvrsena meгenja u F-sloju jonosfere.
Nemacki »V-2<< odigгao је znacajnu ulogu
u Prvoj fazi programa ispitivanja visoke atmos~ere. 28 juna 1946 godine, prvi »V-2<< opгem
lJen instгumentima zapoceo ј е ргоgгаm. Od

f~a vremena jspaljeno је JIUlOIO takvih raketL
ViSe od pedeset njih nosile su instrwneote.
Danas raspololive rakete za ispitivanje visol&e
atmosfere

. Sa » V-2« ispitivanja su trajala do 1952 g~
dine. Ali јоо u samom poeetku tih ispitivanja
preduzete su mere da se izgrade nove rakete
~оје се zameniti ,. V-2« kada se njegova zaliha
lSCrpe. Tako је I>OCeo razvoj » АегоЬее с -а i ,. Viking«-a.
. » АеrоЬее«, је upotreЬljavan za ispiti.vanje
VlSoke atmosfere od 1948 godine. То је ustvari
povecana verzija ,. W АС Corporalc-a. Raketa је
IZgradena ро direktivama lаЬогаtогiје za primenjenu fiziku John Hopkins univerziteta. (Applide Physics LaЬoratory John Hopkins University), а finansirana оо strane mornarice.

S!. 1

»Viking<< , је velika raketa sliena umnogome
1
»V-2 «. lsti ј е гazvijen pod r.Ukovodstvom istrazivaCke laboratoгij-e moгnaгice. Zmaj i sistem
kon!JrO'le гazvij en је kod ,tvornice Glenn Martin,
dok ј е motor r azvijen kod tvoгnice Reaction
Motors. Razvoj se n astavlja.
Sa dalj'i m гazvojem »Aerobee « i WAC Corpoгal << m ogu ЬiЬi. up otreЬljeni u kombinaciji sa
Viking-om kao dvostepeni sistem za postizanj e
vecih visina.

P ostoje i d гuge sondaine гakete koje nisu
ovde opisane, јег pгipadaju Aгmiji SAD. Inaee,
vojni raketni pгojektili mogu se upotгeЬiti kao
sondaine :rakete, ali nikada n e mogu pгuliti ono
sto pruZ.В.ju specijalno gгadene sondazne rakete.
Baze za ispal jivanje

Danas postoje ug1~vnom dve Ьаzе za ispaljivanje sondaznih r aketa . Prva је poligon
( » Агmу Ordnance White Sands Pгoving Gгo
und <<) koji danas ukljucuje i Vojni opitni teгen
Aгmije u >> Belom pesku« (<<Holloman Base«)

~~~~!~::~::::=:.:_----=:eli}dm:.:.:-:VlS:.:mama:. Cinjeni su eksperiznent·
___... neophodne oprerne
i.paljivanJe ra~ја ~ poel=Jie~titke urectaje ~а
keta. ~ imaJU ra
.. Druga ьаzа зе
-м...је raketa ро puwndJL OvaJ· brod slu!i
...
·
·
brod
Norton
Soun
· ku8tvari
•
. •.pal 'ivanje proJe
umo .kao pokretna Ьаzа za ~ ~ ,. ViJdng•
tUa. Doada је sa njega ispalJenBrod је takode
1 is
tan brOJ ,.A,eroЬee~nje putanje, ali
opremJjen ureda,ii~ ~ kao oni na kopnenim
juno ne tako prectzntm
enost ispitivanja
Ьuama. Brod р~ ;:::alskjm §jrinama ј
atmoef re na razntm
dШfnama.
R.lcete lcoje su ispaljene dosada

~

rv&-'

Izmedи proleea 1946. godine i t~~Jc~~
godine ispaljeno ~е u .wь~~ San~osfere. Od
V-2 и cjlJU ispit1~~J 8 ~ekm 6 је dostiglo
njih 26 је preslo VlStnи
'
160 km i viSe.
.1 31 decembra
47
Izmedu 24 novernbra 19
White
1
1952 godine ispaljen је : :::.~;~~аи ,.леrоSands-и i Hol~oman-и. 0
'd-a и Ыizini
Ьее-а ви ispalJena sa Norton Saun
Od
geomagnetskog ekvatora U Тih~ Q~~·km.
avih .АеrоЬее« -а 49 Је preSlo V1Sinи
--...Au з maj' a 1949 i 31 decembra.1952 go1""''""'
k
t
... , __ poslano Ј' е iz White Sa.nds-a и vlSO и аuим:
N0 rton Sar
mosferu 8 • Vikinga• , а ј~ sa
а
und-a Od tih 4 је pre&lo V1StnU od 165 km!
dva ~ dostigla 219 km. 24 februara 1949 godm~
; ....... Ј· е • WAC Corporal« sa nosa »V-2« 1
......
w' od tk 0 gu
poвtigao visinu ~ 3~9 km da 1 Р а е
stini J'ona и F-slщu Jonosf re.
tsta
Jednи vrstи dvostepenog sistema .Pre . v1
ljalo је i ispaljivanje malih raket~ . z velikovisinSkih balona (• Skyhook« baloro 1 male rakete). Baloni su uznosili rakete do .11-:-17 km
visine odakle su ispaljivane rakete 1 st1Zale ~о
52- 82 km visine. Ova konstrukcija pretstavl]a
.relativno jevtino sredstvo za poвtizanje umerenih visina.
Skoro је objavljeno od strane Uprava za
geofjzitka ispitivanja vazduhoplovstva SAD istrazivacki centar u KembridZu (»Geophysics
Recearch Directorate of the USAF - Сатbridge Research Center«) postojanje nove dvostepcne sondafne rakete. lsta se sastoji od
»Dcacon•-a kao drugog stepena i »Nikec-ovog
bustcra kao prvog stepena. Prvi primerak је
postigao visinu od oko 117 km u Wallops
Island.JU. Isti nosi jednи alиminijumskи loptu
od 18 cm и pre~nikи koju odЬacuje na maksimalnoj visini. Telemetarskim akcelerometrom
meri se otpor lopte iz ~ega зе mo!e izvesti gustina atmosfere.
Rakete su nosile и visinu raznovrsne instrumcnte. Pri tome su mereni atmosferski pritisak, gustina, temperature u funkciji vis.ine, kao
i sastav atmosfere i pravac i jacina visinskih
vetrova. Mereno је zemno elektrieno i magnetsko polje, sprovodljivost atmosfere na velikim
visinarna kao i karakter i jonizacija u jonosfers kim slojevima. Studirano је sun/!ano zra~nje

lanв

8

: ; utvrdi priroda i intenzitet k~~ickog zra~
tenja u zavisnosti. :xiZgml~rafske Slli'lnik е. TakOde
su vnena snimarl)a е Је za ve е visine.
Sa malo poda~ se ~as~olale о novoj va.
. . ti " леrоЬее-Нi« (koJa се eventualno ь·1 t.
1
n]an
f ' · "k
"ta"k
ј drugi stepen g~ IZIC ?g ve" " og satelita).
Prvi ,.леrоЬее-Нi« postigao Је 200 km Visin
Navodno to se zahv:Ujuje veeem .J?otisku dob~~
.
na ral:un vece koncentтacl)e azotne ki~U: l:ime se dоЬiјаји 1dafYJ/odЬotЧe perfoi'Irl.anse.
Raketa је projektovana
os lgr:e 210 krn sa
54 kg korisnog tereta (и pored n]и sa 120 km
i 68 kg za ., легоЬее<< ). P~tna се~а • AeroЬeeНi • је 30 .000.- dolэ,ra, al1 postOJ1 nada da St
ista smanji na 22.000 dolara.

3 _ Britanski raketni program ispi'tivanja
visoke atmosfere

Proбi"am ispitivanja

visoke ~tmosfere u Bri.
tanskom Komonveltи иpravo ]е P.ostavljen od
strane Ministarstva z~ snabd~van]e - . (Ministry of Supply) i ".Gasюt kш:шteta Kral]evskog
drustva« i (»Gassюt Comm1ttee of the Royal
Society«). р 0 tom programи treba za dve g(>.
dine ostvariti rakete sposobn: .da ponesu 50 kg
ms' trumenata do 190 km VlSille. U programu
"kih
U
иcestvuje pet istгaZiva~
~ра .n a niverzitetima. Prvim eksperunentнna Ь1 se meri\e
t
f
ta .
temperatиre i gustine а mos ere., s~. v !On(>.
sfere, struktura fine meteorsk. е Р. ras.m.е lSpod
dr dil
100 km visine, te Ьi se о ~ а 1.. v~ma s\oja
u kome је »noeno ISvetlucan]e<< na]]ace. Dok Ьi
se navodno oovajaJe ralk.ete, paralelno Ьi se
izg' ra<tiva1a ~dgюvarajибa i.nstrum
. entacija..
Jako је ovaj pгogram orgaшzov~n nezaVlSno
od Geofizicke godiш~ 1957-1958, ocekuJe seda
се Bn'tani]·a ovim dati s.v oj doprinos Geofizic·
ko]· godini.

4 _ Francuski raketni program ispitivanja
visoke atmosfere
Francuzi sи posle rata privukli izves~~ ?roj
nemackih rak•e tnih stтuenj.aka i zaposllli ih u
vojnom istraZivackom centru (Laborat?ire d;
recherche ballistique) u Vernon-u . Pr.ed Ј а~а>·
sи izis1i sa sondainorn raketom »Veromque•
koju razvijajи vee nekoliko godina. U ovomsluсај·и је intereб<Шltno to da Francиzi rade sa r~
1altivno skromnim sredstvima, а ipak su uspeli
da izbace jednи raketи dobru ро k~~litetima
i pгimernu ро jednootavnosti koncepclJe. Umesto skupog tornja, odnosno aиtomats~og ul'l"
daja za stabilizacijи и prvim moment~ma. Jeta.
»Ver-anique<< ima jednostavan i duhoVlt .Slstero
роmоеи konopaca koji se odvijaju sa. Jedn:
dobOO&. Nakon postigute p otrebne brzme
splooivnim zavrtnjima raketa se osloboda »kr·
sta<< koji nosi lюnopce.
·
5 - Raketa kao sгedstvo za istrazivanJe
Os'obina ~akete, koja .narocito
istraZi.vace visoke .a.tmosfeгe, је ta da ona eCih
poneti odredenи teZinи instrumen ata do v
vi.sina od ma kojeg dтugog sr edstva.

inter:i:

вaJoni imajи doЬro svojstvo da mog stotlne kUograma . poneti do syog plafona :: ~
rom penJanJu 1 . tamo ?Stati fasovirna. Rakete
se, pak. ogromrnm brzmama . uzdiZu do svog
pt.afon.a koga odmah napu.sta)u padajuCi dole.
Ponekad ~~ь7~ ta velika brzina rakete jer
se mo!e УА> 1
oro. trenиtan. profil nekog fenomena u atm~fen. Medutun, oblcno је to
mana rakete, .~ poSto se ne raspolaie drogim
sredstvom koJun se mogu dostici te visine to
se ~~ ostati na ~~etama, а svu painju 'posvetiti instrumentaClJl kako Ьi ona mogla u tako
kratkam vremenu da primi dovoljan Ьгој podataka.
..u preh~om izlganju su nabrojane naJvaZniJe. ~~dcu:n~ rakete .. Medu njih Ьi se mogli
u~a~1t1 1 VOJ:U rakte~ projektili, poznati ш
ta]ro. Medutim, na p1tanje da li se vojni projek~li mogu u~t:eblti kao sondaine rakete
mo~e s : odgovo:1t1 .na primeru • V-2 c. Raketni
proJektll • V-2 « Је sJlom prilika upotreЬljen kao
son~aina raketa. Nij~ Ьiо red.ak slucaj da se
u nJeg~ mora1o stavђ~~ balasta 1/ 4 do 1 tone
k~o ~1 se oc~vao stabilltet. Imajuci na иmu da
Ь1 se. Jedan k1lo~etar .vi~ine doblo smanjenjem
svak.ih 1.2 kg ~zще, Vldl se koliko је usled. tog
Ьalasta 1zguЬ1J_?ЛO dragocene visine. Specijalno
gra~ene son~e rakete nernaju ove mane, .t j .
stab~e sи и .s~okom dijaoazonu optereeenja
(Napnm~r, » Vikшgc ј е s tabilan tak bez ikakvog kor~og te r eta zahvaljujuci velikom odnosu duzma kroz pгeCnik. Ukoliko је korisni
teret veei utoliko ј е ј plafon manji.
. Kad~ је rec о stabilitetu onda se mogu razlik?vat1. sreds.t va za stabilizaciju, pri ееmи t reba ~~t1 u Vldu tri r azliCite faze leta: start,
~J.anJe P?d pogon om i penjanj e bez pogona
(оЬ1с~о ~ес van uticaja guste a tmosfere). u
РГVОЈ faz1 - startu raketa se vodi tornjem za
start (» WAC, АетоЬее«), krilcima и mlazu
(» V-2 « ~ i:U pokretanjem samog raketnog motora (»Vikшg« ) а putem ziroskopskog иredaja.
Za vreme druge faze stabllitet se odriava samo
putem aerodin.amiCkih sila, tj . samostabilno5cu
- k~o strela - (»Aerobee«, »WAC«) Ш ve5f:a<'Ъ .и kombinaciji ziroskop
pokretne aerodmЗffilcke powsine, k rilca u mlazu i pokretanje
rnotora.

+

U tгеСој fazi, kad se projektil krece vee u

• bezvazdиsnom prostoru << а nema niti aerodi-

n~ckih sila n iti sila miaza motora, projektil
Је .ш prepиSten sam sebl ili ima specijalne ml.a~e s~ parom koji opet uz pomo(: ziroskopa
odrzavaJu prav let (» Viiking<<).

Na~in kгetanja rakete utice na merenja te

eksp:п~entator to mora imati u vidи pri p o-

stavlJan]u ekэperimenta i interpretaciji poda-

~a merenja. Horizontalni domet tako је poeSen da raketa pri sblasku na zemlju padne

~:n kruga starta а ipak и zoni slgurnosti.

ee' pre leta

Lna-

~roracunava se putanja n.a osn ovu
(р;: ~е P?desava radio veza zemlja-projektil
Od k_id~]e rad.a motora), radarsko p raeenje,
YaJan]e nosa 1 d r . Stvarna trajektorija se do-

Ыја radankim i ор Вtlm pra6enJt!ID, а poмld
put i akreJerom trom u raketl i drugim ilwtnamentim.a.
' У. lika brzina koJom
raketa k~ &1 da
?eka. merenja bиdu vrlo
k.a, ј r
moraju
IZV!i1ti za delic
und • s drug
ran velika
brzina crni da u otpori toliki da
antena mora tako izv ti da tan
do 40 km, na kojoj
vi ini t
tavnom Ьila Ьi pok.idana.
. UЬrzanje raket ј najv
za vreme pog<Jna
1 mo!e da ide do 15 g to
mora иz i u oЬzir
pri gra<!en]и elemenata rak te i instcumentacije. Inace pri sloЬodnom padu rak
irnarno
onaj interesantan slиtaj kada и predmeti u
raketi u Ьezteiinskom stanju (sem ako
raketa ne obr(: ili ako namerno nij e stvon!na
• gravitacijac obrtanjem n k.og 1.'1 menta u samoj raketi, to ј pri nekjm m r~n]im potrebno).
U slucaju da
ne pr duzmи mer da
otpor rakete poveea (lomljenj m na dva dela,
rascv tavanJ m kor kao :. Ьanana • i dr.) ista
Ьi brzinom od n ekoliko stot.ina m tara и sekundi udarala u zemlju. OЬicno se spom nut mere
pred.uzimaju t brzina иdara iznosi manje od
100 m / sec. Instrum nti, cije podatke merenja
treb~ ~cuvati, obil:no
tavljajи u oklope Ш
Zastri.(:U]U ос\ posledica udara.
:Гrе?а spom nuti i proЬlem zagr vanja kOJl
se ]avlJa kada raketa prolazi velikom brzinom
kr~ atr:nosfe:и . Tako, naprimer, na " Vikingu c
se ~tорю SlOJ kadmiurna na anteni, sto ј znak
?а Је. tempera~ura pr~a 32ouc . Ovaj proЬlem
Је vazan naroCito kada s radi о inst.rиmentjma
koji treЬa. da strc van raket .

6 -

Rakete u geofizickoj godini

Uloga raketne i satelitske tehruke и MGG
definisana је па k on gresu и Bris lu odria.nom
od 14 do 18 sep tembra 1955 godine. Uk ra tko
zakljucci n a kongresи imaj u sledeei smisao.
. Specijalni komitet MGG ареlије na v Nacionalne ko~ije koje imajи svoj •rak tni p rogram« da u CilJи medunarodne saradnje dosta\'
Specijalnom komitetи podatke о planiranim
ekspe~entima, kao i da Ьиdи spremne da, na
trazenJe, dostave detalje о metodama ispitivanja! ..teo:isk.oj ~ovi, upotreЬljenoj instrumentaciJl, ocek1vanoJ tacnosti i dijapazonu visina.
.. Specijalni komitet preporucuje da se raz~IJe pro~am »malihc raketa crme Ьi Se рори
шlе prazшne и geografskoj raspodeli mesta lansiranja raketa u MGG (velika potreba postoji
za lansiranjem na 10° Е i 1400 Е).
~p7cijalni ~omitet ~istira da se svi dobij ni
n~ucщ ~odac1 starnpa]и javno. Specijalni ko~1te~ prihvata. Р?nиdи Komisije SAD da orgarozu]e Svetsk1 1nformacioni centar za pitan]a
raketa i satelita.
Dosada su jedino Amerikanci i Francuzi dostavili programe ispitivanja visoke atmosf re u
MGG ротоеи raketa. Tl\ko је poznato da с
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Jofaju, zЬog malog rastojanj~ od zemlje, planeta је
vrlo poaodna za posmatraцJe. Ove aodi.ne Щt1J i na
Маnа ос1 Zemlje Ьiсе vega oko 56 тlllona km.
Naravno. da се astronomi 1 koristlti ovu тocucn 01 t 1
vdite raznovrsna ро тatranja ј т r n ja.
Detalji povrAine, 1 pojave na njoj, su najvatn\Jt
proЫemi u vezi sa оvот plan(!toт. Тrajanje rot.ac:ije
ј revoluclje, da1jina od Sunca. ma.s itd. vee u odavno
potnate sa vr1o velikoт \~о~ . Medutim, kao Ato
tето videti, nekl delovi pomine i dalje pretstavlJ ju
. tajnu• , proЬiem , koji treba i pltatl.
Upqz:navanje Мвrsove JIOvrtin(! za~to Ј tek
upotreЬom dи rblna za а tronomska РО тa t ranja . Ali
po8toJI jedan podatak о povdш i ko]i је ve(: Ьlо pol.nat
1 atarim narodlma. P1anet.a se ve{: odavno POmlnje kao
•crveno teloc, lutatica koja l.ma Cl'\•enka ti sja j. St.ar\
narodi ovoj ~njen !ci p rile pili su mJtoloAku i astro~ku
etlketu. Medиti!D ova crveцka.sta Ьоја роН.~е od Marsovlh •kontlnenatac. Ovaj podat.ak то!ето smatratl
k&o p rvu vest о pojedlnostiЦia Marsove pomlne.
Da Ь1 raspoznali det.al je na povsilnl, bllo Је. potrebno usamlti astronomske lцstrumente, tj. оЬеz~
dШ d ovo1jцo uvell/!an je. Ati ne treba misllti da dana ·
u najveeem astronomskom instrumentu Mars tzglea
kao Mesec Ш Sunce. Nikako! Veli~ln a Marsovog diska
na rastojanj u od 55 тtliona kт izgleda kao lopta od
10 ст pre~ruka па daJjini od 800' metara. Zbog toga
ј е i sad a vrlo ti!Sko posma tra ti povd inu ove p\anete,
1 potrebno irnat.i izveiba no oko.
Ne tгеЬа se zato Cиdi ti da је Galilej, prvi ро тa 
tra~ Marsa dиrЬinom, 1610 godine, jedva. чо~i о Marso''
kotur. Fon tana, astronom iz Na pul ja, raвpolagao је
vee Ьol ji m instrumentom i и 1:oku 1636- 38 god. posmatгao је Магs . Od n jega po tl ~u prvl crteii Ma rsove pov ti in e. Na svet1om krugu vjdiтo jeda n tamni jj, p ravilan , krufnj p rsten, а и centru dlska jeda n
тanji tamni k t'Ug. Ovi detalji su prv! kojl su zabelezenj na ovoj planetj. (vid i sliku 1)
Posle Fonta ne reC!aju se Ma rsovl pos тa tra ~J. Na
crtezima Hu ygen sa, iz 1659 god ine, vee v ld i тo ta т
njje pege nepravilлih oЬlika , koj e se slivaj u u jednu
cellnu. P oznati astronom Cassini za~leti o је vet 1
odvojene tam11e detal je. Ovj tamni delovi doЬice !т е
• то rа с .

P ostojanje Ьelih polaгnih kapa p rj meeeno је prvi
put na crteiima Cassin ia iz 1666 godine, a li tek је
posтatгanjirna Ma.ra1di-a iz 1720 god ine utvrdeno njihovo postojanje. U malim insts'Umentjma polarna kapa
izgleda\a је za onda~ n je posmat t·ace, kao odraz nekog
S'tet1o nog !zvo1·a sa. dгиg~ stx·ane d jska.
W. Herscl1el, Sc lн·o e ter, Madler belefШ su i sltnije tamne detalje; §ta viSe, oni su uoNli i postojan je
taNih tamn ih Jinija. Sa Miidlerom potinje nova era
upozna va nja Ma rsove pov1~in e. Prikazan j d etaJjj dobl jaju veeu sigurnost Jokacije i zЬog toga op§ta slik a
Marsove povr~in e doЬija vec':u tacnost. Ј . Hersche1,
Besse1, Ga!le - kasn iji posmatra~i - beleze nove detalje povгSi n e i potvrduju stare.
Р. А. Secchi, i talijanskГastгonom, oko-i860g~
d jne, upotreЬio ј е p rvi put naziv •kanalc. Ovi m imenoт nazvao је jedq u tanku krjvuda.vu nit, koja spaja
dve tamne mrl je. Ova spt>jnica, • kanalc, bila је nePravilnog оЬЈјkа . Secch i nije pridavao 11arocrti zn a~aj
оvот • kana1u c. АН, kao sto cemo videtl, neki astronoтj sи izazvali pravi nauenj rat u vezi sa ovjm fa moznJm •t vorevjnama «.
1864 god ine n eт acki astronoт Кaiser izdao је
Prvu Ma rsov u kartи. Na ovoj map i vi d jmo • mora.«
1 nek e svetlije d elove, koje c':~mo zvatj •kontlnenti c.
EnglesкJ astronom Dawes primetio је na povrs jni
Мarsa mnoge tamne tanje linije sto .i.e ј иcrtao и
8VOJu belemicи, ali im niie pri<!_avao n ikakav zna~j .
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oЫ ik 8
z maljaklm
ka ne.J\me.. Za to n ponovo, posl
h l , u odl lm
•ka nlll •. \888 iodln nap!s о Ј" : •Ovi k a na li оЬ
ju
IТU."e!u koja Q9krl ~ elu pl an tu..
Vllk l kanal naslan ja s svojlm kraj vi mз. щ n тоrе, 111 na ј ero
ili na. drugl k na l, Щ n pr
k drugih ka n Ја •
SchlaparelН Је
a v sno lз pitl v о kanal •. ove
tako ne r no nal.va·n e tvor vl ne. N ~no u.to. er
pod kмali тn podra:щm vnmo v ta~
tvo rc~ n •
odrat jedne vi ok kultu гe. Sam lrn n :tivom u rl rano је da su •kanali• <ielo мarsc v1h ln!ln J ra tl. d
na ovoj plan ti tmu tl vih Ьi ~ . cblaparcl11 ј 1n
Ы о rob QV\h » kan a l~c . Za vreme posm lranj nlje plo
nl &!ј , n! ka!u, da ne Ы poremetlo ravnot u u " m
organizmu.

Schiapat· Ui Је na svojoj knrti маnа ucrt о 113
•kanala«, i dao im lm rщ glavn!h zema.lj kih
k :
Ganges, lnd u.s, Nllus itd. Duflna ovih •kan Ја 1.%nщ;1
је - ·- ро n jegovlт raeunlma - od 500 do ~ОО kт, а
~iri n a lrn Ј blla oko 300 kт Шrina ВаШ& g тоr )
All bilo је i tanjl h - do 30 km. •Kanallc u pr \ 'fl 11nlje - tvrd i on. S ta.vi§e, chlaparall\ је na~o l 50
dvoj nih »kanala c!
Naj veei poЬom lk • teorlje kanalac. а ujedno 1 najveej fanattk, Ьiо је Amertkan.a c l>ercl\•al Lo\\· 11, koji
је sagradlo 1 opscrvatoriju za praceo j
u Fl gtaff-и (Arizona) 1 svojiт 2G pula~nl.m durЬinom neprekldno posтatrao omlljenu planetu. On ј 1008 od.
zaЬelefio 522, 1909 god. 700, а kasnlje vUe od 1000
• kanala c.
Schiaparelli l LoweU. jako istoml lj nlci. nlsu е
slagali u svim detalj imu. Lo\\•el је tvrd!Q da idl k nalec ј deЬijlne do 2 km, dok је kod Sch1apa~Ui-a
najtanji • kanal « 30 km. Lo\\'ell, suprotno ch parelli-u, video је »kannle. 1 na • morima . Dok Schl parelli !та i iskгiv1jen!h, nepravilnih kanal· •, Lo • 11
је tvrdio da su vi •kana1ic potpv.no prove lil\ije.
LoweU је iz.brojao 182 оо;:е. - manje tarnn" mrlje.
Oaze su gradovl - kale on.
ovim grado~·iтa ti
Marsovcl. Njihovj intinjerl su na.tinili kanal .
tvorevlne Ьlle su im potrebne da и ~·la om _\
de\ove sprovedи vodu iz polarnlb obla ti
Щenju Lowella, lako је Ьilo izgraditi O\'U

~ raV1111. aema veВh

~r..~ Je ~~:~

...,.... 18 uvociJIJмtanje. ~~ od upeclteta vo-

mme Је •

.
tavka t.owella Ыlа Је
ее1а ova tentuШna P"'JIOitnlka RazUmijlvo, onl
oltrO 118plldnuta od runlh nau oancWe ne moвu 1 ne
8U tmalra11, da .е Ье% 118utne stvarl Zato Је po&IJI
tmeJu tvrditl ovakve krus::nj uneJa •. koJa joi ј
Jedna o~tra ЬОrЬа protivj .:. oltrtnom - ttaJe.
den dall8 - llttna man о...
kartu za vreme
о n, koJI Је radlo Мa~":ldeo ntkakw prapo~m&tronja Scћlf peroUJ-., nl! zaЬelelcl Dennlng-a,
vtlnu aeometrt•ku ~· J~ede eenke. Younc koJI
•kanalt l%fled8Ju kaO ~ n od 23 patca, nlje mog.ael~
~ po~matrao IDJtrumen om
Shla relll nt Low
vldetl • k nal •. kao l to 1:'.,! ~ onJ :': јоА vidlj!vt, ар
nacrtao. rrt manjem uve
rt е pojedlnoeti - pl•e
wnll ruped ju ,. 118 amo n
eitn!ћ pega,
С
kate
da
ka
nall
жЫг, arupa
u
1
111
prellva u Jednu
lmao
osetno
ваm rd. na Llck ореегvа
ј t.OweU-a. u jed11
Ьoljl lnltrun)t ~~~~~::~l~~:ko рјје: •Ја sam ponom p lllmu Jz
vrJinu o na је neoЬii!no
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Schtape 111 мc:l'iao. Ја v т, uop!te nlsu -prave Uv lna n j sovlhJЬo'jnaJlai~~\vC:t ovl detalji su nepranijo. К d Ј Dil
а vtak је ~а vetem delu oЬlasfJ
vtJnl 1 lt l)rt'kldanl ј о
porcd tvrdenja - da
kanala Ј 1tv mo veru em - 1
Jrapldtet cwe
dop8d8 N Јар,.
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11 1
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celln~oriJI

је

dlo sa Jnstгumentom od 33 раЦ Тас~.а
J(alniJe је ra
rulikU Jzmec!u novih 1 sto.rњ IJo..
V\deD ocro:n~likU 2). JOКanaliC SU lz~ 111 lt
IIП\IItran}a (Vi 0 tankih , nepravilni~, prirodnih d~
,..рен na rnn~jueak је Ьiо sled.C1 : а) izltled Platalja. NJell~an 1 s lll!an _zemJjl i Mesecu, Ь) p rJ donete Је prl t kim usJovuna nета ni traga geon~~
brtm a~sA ~anala• i с) konUnentalne oblasti lmaju
trlske mr=« •
е ~epravllnib ob!Jka, koje se gщ.
na seЬI tamn; ~ncljof!} ka saЫranju u jednu traJcu,
p!Ju jasnom C::vako pl§e: • Ako pod kanaЉna PQ<Ira.
ltpiju. I dalj~ave Jinije, tada kanali, na ravno, ne POzumevamo : 0 pod kanalima podrazumevamo n~V\
stoje. ~1 а8 zblr traka, tada kqnali postoje..
Jan, prirod 51
f!tne pege mrlje mogu optl~kl preUtJ u
Da se
Jiniju маuдdег i Pickering dokazali su
jednU pгavu 1
Ргеmа jednom takvom opltu, na
eksper!menta n~~crtali su r;1eke sitne odv ojene deta\Je
§kolsku ~Ь1~ ре namesЩj su dake. f)aci su imaU ~
а u ~~ls е ~о vlde na t abli. Na crtefima se vldeo
nocrtaэu onol §z trake sltn iћ pega u liлiju ~to је crta~
postepen prel а od taЬle.
Ыо vl$e ud~ -l~n је 1909 god ine posm&trao Мars 1 u
Rus Ка Ј ~c!uje misl jen je Antonjad ia. Iste gocЦne
potpunost ~1 ро ovu planetu Trumpler (na Lick opserposma.t ra su гumentom · od 36 palaca), Ramilton na
vatoгiJi. ~а
1 s~r;:nson na G1·eeлwjch opservatoriji, l ont
J ama!cl
е
·edinosti »kanэ.l a « .
su nazjr~l! ~-ekbls~~ da upotreЬom fotografske plo~
Ol!ekl va ~ . kona~no reseлje. Medut im n jje tako.
proЬiem _dob~Jetografske plo~e prelila su sitлe detalje
G ruЬa zrn~ . ~ . 0 t smo dobili mreiu •kanalat.
u pravu lmlJ_IIfo~ogl~skoj karti (izradio Trumpler) lz
Tako na prvo)
.
1924 godine, mogu se
proл aci>
jstina t~kom
mukom. oko 100 •kana1a«. АН л а snimcima
Getza jz 1926 godine,
\И'Зdenih na lV!Iount Wilsoл
opservatorij i, vide
se n eki лo vi kanali, а
mogu se prirnetiti i U·
d v ojeлi . !9lsл i·j e, snim-

је

1

1

ciiЩI

је

po tvгden o ро .

s toi~лje ol!;o 500 •kanala «. 1941 godjne na Pic

du

Midi ops eгvatoriji
P irinejima, Lyot је
otkr io лоvе •kanalec,
»oaze« iz nekih tankih
detalj a. Glavni kanali
se vide ла snimku u
vjdu tank ih linija. Lyot
St. 2
ј е fotografSki dokazao
е
vт.me Stik a Levo ј е naci-n jena
po stoja л je nekih dvoj·
Ove dvt s~ike poko;uju ц;;._dе~.., ~:;~ 1 0 godine (sa. instтumentima. vd
лih i jednostrukiћ •ka·
Јп' 1714 potТII4tran:limo Schkiapajтe i'/' ro'Ьtast ро cтte.t~ma AntO'П!iadi-.a. iz 1909, 1911,
n ala «, a li лeki stari raZ2 1 49 ст), dok desna ро ozu е s и
Stike вате govмe.
•
spali s.u se na zЬlr ta·
192 ~ t Ј 926 --'ine dиrblnom od 83 ст и Meudo-n.u).
..
.,...,.
ca.ka .
lj .
.· na J· uzпo j Zem t·
1952 godine Mars su posma t ra 11
ma sa Car·
u kan 11. ka o l to lh јо Schloparelli nacrtao, proizvod:i
zaЬludc, 1 d ~е sc зv to dokazatl u skoгoj buducnoj polulopti . .J!'rem \1 zaЬelesfa·r:;a ~~\:g~~o su uoЩi~;
ter opservato щe, u New Zea ал u ~ 1
ј Cerьeru
nostl!
bill • kanali • Nepen t hes-Thoth, Nllo {егаs а krivfna.
Hal , na Mount WIJson opeeгvatortj l, sa ins~ru
Nepenthes је videл kao debela d eforrru~n . difuzne.
m ntom od 60 pa.laca, poзmatrao је Mars 1909 godi_ne,
Uoj:ISte »ka na1i« su Ьledo sive t rake, ta~ е роЈ treЬ!jen
1 о tome pl! : •1.1 srcdu uncX: ја sam imao m l m~ sl~u
· z а posmatгa
и
Treba 'napomeлu ti d а Је
. , . щe
u velicanjem
od
маnа !Ю r frnktorom od 60 inc!a. Vldl jlvost ]е Ьll a
instгument od 9 pal aca, sa л a]vecl m
tako dobra, da је uvell~nje od 800 puta bllo n a jЬolj e,
450 puta.
tJ. vldeU s mo mnogo vl~ dctalja ва ovtm, nego sa
manjJtn uvelj~anj m. Svl mJ tvrdlll sщо, da na plaП ·em od 350
.
.
Ist e godine, sa makSimalщm u_ve 1 ~~Јлој Africi.
nctl nltl tma traga nekakve aeometriske struktuгe,
t&
po smatra лa Ј·е ova pl aнeta Ј ' 1
se
.
Pu
nltJ та kakvJh u klћ kanala. Sa mallm uveliЬmjem
• лjihovim ~beleska m~ , л е k 1".. • kblle
ал а 1Ј « 511
Prema
su s!зhe.
Ја !Юm vld~Ю kanale Ul!no kao 1 na Lowell-ovom
mogli јаsло v id~ti , ali mлog1 od ЛЈ Јh
trt ! u, о ltn l to su kanali ЬIЈЈ nejoвn l 1 dlfuzn.l , а
dJ!uzne 1 siroke t r ak e.
nlkako uskl 1 o~ tri. Sa v~l m u veШ!anjem kanall su se
. . 1952 godine
raspall nn neoЬI~o flnn vlakna, koja se nlkako nisu
Ova dva s pomeлuta pos ma~ra щa _ IZ
togз on!
moa la vldetl manjlm durЬinom • . Ovo Је - ро AntonloЬavlj
ena
su
malim
instrumentlma.,
1. zbog nego ont
ndl- u - kljuenl dokument u Jstorljl ovog pltan j&.
nJsu mogli dati bolJ·u sliku о » kanal нna • , ntno ЬЈЬ
Anton\adJ је gla vnl protlvnlk ateonje kanala«. On
· teгesa
durblnom pre 75 godina. Za to се bl."t"~ ID
• dili sa veј ро«о poзmatraH Магв sa instrumentom od 9 panaj лovija m Шјелја a s t1·oлoma , k OJI su ta
laca, 1 tada је vldeo Ј prtЬelello nekoliko •kanalac.
l:iЦI instru_meлtima.
ла

fg

Jt. pettt 1 R. Richardюn u Arnt'r!cl rac:tщ u in t
aaeadlna od 60 i 100 inta, Ј to fotocrat!ltJ 1 \"lzu lruIYO Jta on l pj~u о kanalirrщc : • 'а n in:l roto ~о.
jalll8 ove linfje (mJsli. se na •kanale-c _ Prtrn. D ~)
Ь.Jedaju kao nepraV1lne crte ili kupine. т . k~ ј.
znatl Ata 8n1 kan~, kao to је Thoth -Nepenth (\.'id i
s}iku З). Na crte!tma od 1939 1 1941 god!ne i%gle<J
је ltao sjstem od 2 paraleh:!e linije. щ fotogratij 0
pokazuje to kao jednu dugat<ku, tз/!ka tu tvorevtn
oЫika oЬlaka . Jedine crte koj~ Ji~ na kanale. m~~
se reei da SU Sa1f!O , ~unostos I 1 !{yЬJaeus, koji u vl denl kao deЬele lintJe«.
Slipheг, veteran- posmatraf Мarsa, koj1 је nal!lnlo
oko 20 000 !otografija: ovako pi е na lednom ще tu:
.Тoth-NeP!'!nt~es Ыо Ј~ u vek t~ko vldJjiv, ali u ovoj
todini on Је Ь10 tako §агоk d a ga је te§ko kla lfikovati
1 dalje kao kanaJ c.
Kuiper, poznatj ameri~kj astronom, ovo kafe: • Ја
sam sludjrno ~агв teleskopom od 82 inЬl 1948. 195О
1 1954. pri od! 1 Ь11m uslovlma i sa uveШ!anjem l'<i 68О
1 900 puta, al1 nj~~&m nlkad vid eo duge, u~ke kannte.
nitl mrefu tanklh kanala. Ја am ltl!no u Ьe<len dR u
oЬiektl vn i uzгocl , koj! s u proutrokova)J tu koncepciju
Ыll rdavo lnterpгet! ran! 1 po~no pretstavljenl n~
crte!uc.
Za plta6emo se: Шtо ovo!Jka buka 1 ne17.Vesnos t
oko •kanalac? Evo tгl glavna uzroka.
Pгoblem је u tome /!to s.e mгefa •kanala c vfdl
samo pri nar~!tim usl~vlma. U tгenutcima vnn red ne
vidl llvostl poзavll:e se sltke »kanala c, /!јјј е broj nag1o
pove&lva 1 to ist.ovremeno na celom d!sku. U roku !>d
nekoliko sekundl ugleda l:e se cela mre!a koja zatlm
u obmutom redu iz&!zava. Е. P etjt spomiн je da је
mrefu posmatrao na jv j§e 5 sekunada.
Druga te§koea је u tome ~to uve\ieanje instrumenata јо~ ni je dovoljno veliko, ta.ko da se na povriini
Mars& te§ko mogu raspozna ti fl nj detaljl. Na snfmku
sa jnstrumentom od 257 cm, preenik slike Mnгsa lznosl svega 8 mm. Ako uzmemo da Је p rosel!na ~lr1na
•kanalac 0"2, onda na gorn jem s n imku §irina •kanala.t
fznosi 0.07 mm. А s druge strane ovjm instrumentom
mogu se p rimetiti pojedinosit velieJne oko 20 km. Ovo
nekoliko podat&ka jasno ilustru je kako је tetko uol!iti
Мarsove detalje.
I trel:e, da n jje bilo faлtastil!n ih izjava Schiaparelll-a, Lowe11-a i Fl aiD1Т1arion -a о ve§taekoj tvorevinl •kanala c, Збtronomi Ы ovu po javu smatгa li pl·irodnom i ne Ьi је rrшogo jzdvojili me<1u raznim pojedlnostima Магsа.
Iz gornjeg is toriskog pregleda jasno se vid i razvltal!: jdeje о • kanalima c. Usav!Ћavan jem astronomskl h
inslrumena t.& sa •kanala c је ski nu t onaj nametnut! tajanstven:i veo, ј on i su sve vi~e dohili iz_gled priгodnih
tvorevina. Kroz ovu evoluciju t гebalo је da PI"Oc!e 1
C~togra!sko posma t1·an je. Danas оkалаЈј с, kao tvorevme .~а Maгsu , dohi jaju sasv im prir·od ni znal!aj. Da~
na!nJI smisao • ka na la c, moZda, nајЬоЈје mozemo llus~rovati re<!i~Щ~ Anto!Uad i-a, јо~ iz 1930 godtne : • Niko
DJkada _ni.je video ла. Maгs u prave kanale, te Schiaparelli-eV1 •kana li c, koji su m.anjevj~e pravoli niski , jednostrukl Ш dvostru.ki, ne postoje nj kao kanaJi, ni
kao geomet1·iske Jjn ije; ali onj imaju veze sa stvarпo
sl:u. Је: је na mest~ svakog od njih povrslna planete b1l_o_ u vidu л epгa.vilnih , manievise neprekjdnih
~~а 1_11 pega, Ьilo u vi du i:?reckanih sivj h JX>V1"§ina,
о, n aнюs le, u v jdu slozeni h, izdvojenih jezera. ~а tome, detal ji na Мarsu pretstavljaju svagde
re erno ~epravilnu i p rirodnu stгukturu u vidu
~ltlllih mrlJa, toliko ka1·akteristil!nu kod svih te\3 u
~ern slstemu • . (Ovaj zakljucak Antonladj -a vee s mo
1
om снtгаН na straлica~Щ~ • Vasionec).
ьоmЕ~о 4ta о ovom pгoЬlemu mjsli sovjetsk i astl·oaeta.I 0es~nkov : •In teгesantno је na.pomen uti da ove
Lowjt'J Izrade~e pretpos tavke (misli se na mi51.1enje
PiJeln -а - .Pl"Jm .. f): Т.) , koje jmaju ogt·omnj princ iPOI.з~ ~nacaJ, baztraJu samo na tome §to оЬЈјсј kanaln
OЬzi 1 ~u na geo~etrisku p ravu, mesto da. su uzete u
101n r
ГUge
оsоЬще Marsove prirode, od kojih, uosta1
OVak u ~ vreme skoro niSta njje Ыlо poznato. A1i
је ,;::: c1stu .geomet:isku mrezu tamлih Iin.ija Lowell
na~ao Ј u vez1 sa drugim plaлetama, rec:imo i

1tkl1 "
N penth s-TI1.0th posm~ttrcn Цtim lnstrum~totn
(83 сп~) 1909 (1 vo) i 1911 (derno) qodln

Ositn g rttjih objatlnj nj о pгl rodJ kanala•, 1tna
јо§ neklh, od ,kojlh ё mo pomenu.H samo najv:W\Ij •
Arrhenlu (1918 god.) ј pretpo вv!јао d ·u. kanali c pukotLne ј da su u v zl sa vulk Шm Pl k riD&'
Је imap sllc!lu ldeju, в jos ј v гovno d dut pukotlna raste veget.aclja, ltoja
n:lpaja osi!>Ьodenom pcal"Om. Premn јеdлој drug ј v rziJI, •ka n ll c u n
11
padom meteora na povtiinu.
U v zl sa post.цnkorn •ka nala • inter ntna !е Ы
poteza Am rik.anca McLaughlln- . On
trn d. u
tamnl delovi Marsove povrAin pokrivent vuLk nskim
pepelom, а da s u • kannl1 c naslnae pepela J:t:uv n
dejs tvom vetra. Pt·erna njegovOtћ rnl&ljenju. prзvcl
• kanala • u poJedinlm oЫastlrno. imaju 1 ti m r
loka lnim vetrovlma. (VIdl liku 4).
Amerikanac Webb 11edavno је s tLstlcki obradJo
m1~ • kaп al ac. On ј d o ао do zaklju~n da ona n
Ш!i na mre::!u vulka11 klh pukotlna, nJU na
ukovu
mrefu, nego, sa neoыenom W.ёno u, nn m.retu v:udu§пih ili zeJjeznltk!h komunikaclonih lintja na z mlj!.
Ovaj zaklju<'!ak је ~1-olzvod suve mat maitёk ао l!Z .
МаЈо dш:е mo е zadr!aU na kanatim.a . то Ј
b1lo potrebno zЬog toga, ~to ove t\•orevine Pl tst vIjaju stalnu tcmu naucnЉ dl kuslja l :tЬog t а kod
Iaika mogu stvorШ роgг no mJ lj nje. Ро 1 О\ g
pregleda, nadamo SC!, eltalaC: је Stekao jasnu 1\ltu О
ovom proЬlemu. Da s u »kan.a lic 'iruщ ~imo, 200
metara. . jos Ыsmo tnogli ,. ГО \•аt! р tpo ·ta,•cl da ru
onJ ve~taeke tvorevi.ne. Ali t~o Ь mo mogli uzml~
u pomol: samo Iogiku, zamisUt! kannle ~ irine зоо km
- kol!ko Ьi ~гebnlo da ј
irina kanala na ta~u.
- tamo gde Jedva imu \"Ode, ТrеЬа јо ' da znatn d
i najve<:i~ zasad mogu<:nlm U\" llfunjem \"ldim po jednosti velJfuJe od 10 km, dok је Lo\\·cll. р
t>ko ·о
50 godina, .sa о etno manjjrn U\ 'clit' njern, ,., d
• kana]ec Mrine 2 km. N1je li to nelog!tno l t'udno\'

,..uo-zetenoj Ьојl pri \1d1jlvo t1 3, lzluЬ! koro 'U
sr \1d1Jt t роЬо1Ј!а 1 dob а
ьo.fU kaO i оkо1ша /!utu) kad ј vidiJI\ t uvnn:
~ј кsperlmenat QOnovi~ sa m nekollko n L Каd
~ vld1J!\'O .t \zvrsna, . tamnt d~lovl zajedno
ITt
)la)or. 1таз~ lstu Ьозu kao DJiboya okoltna: on u
J8IDD ta.rnniJI«. - Jnteresantno је napomenutl da
вal'llьaJev do!ao. do skoro lime lton tat clje. Pr ~
nJeaovim opa.!aDJima •mora • u sve v
crv n uko1Pto se Sunce vi е pribШ:&IЋ horizontu. Ako
doka!e stvamo t ovlh zaklзufaka, onda temo, motda
rnoCi neke Ьоје, ill promen_e Ьоја, pripl i iЋtl ј kljufiv~
bilo uticaju ZemljiQ.e Ьi1о Marsove a tmo r re .
8

ae~e~~u Ьојu kad

•••

-

•..

•

Slika 4

Pos1a oko 100-130 dana kapu prlтeeujeaю sато u
bllt1nl po1ova. Za vreтe 1eta pi"Ctnlk kape је 700 do
1~ km. Pocetkoт jeseni kapa poc1nje da r~s~e.
.
р 0 toзl raz11ka lzтedu kapa na sevemoj 1 зllfnoз
po1ulopti. Preenlk severne kiipe тоtе bltl i 12000 km.
dok је т k tтum kod julne kape 9800 km. Julna kapa
bd smanjuje, all kasnlje 1JO~Inje da rast~, nego
sev m . J'onekad (1894, 1911 god.) kapa na Jllfnoт
po1u potpuno 1z~e:&ne. - Interesantno је 1 to da se
redilte poJame kape ne poklapa sa ta~koт ро1а.
Sneg, suvl sneg, oЬlak, s\anlca, - to su Ьi1е os~ove
r znlh _wetpostavk1, kojlтa se te1e\o da оЬјаsш od
«oga је
t v1jena Marsova polama kapa. Ovakva оЬ
ја njenja u odba~na 1 sad se, na osnovu prikupljenlh posтatra&1h podataka, veruje da kapu ~ini led
t11 1nje. D Ьljina kape Ьllzu pola; је nekollko cm, а
na о tallт d 1ovima је rnanja od 1 тnm. Pretpostav\ja
da n tupanj т proleea ne dolazl do uobl~jenog
topljenja, tj. dn 1е \ed pretvorl u vodu, nego da тa
terl! ovog tankog pokrlvafa odmah lsparava 1 odlazi
u atтos!eru.

•••

Tamnl!l delovl -•morac - zadaju veeu g\avoЬo1ju a stronoтlma. Ime su dobll\ otuda, ~to 1 mora
n z mlJI, ро тatrajutl ih sa veee visine, imaju tamnu
Ьојu. М гs va •rnorac odЬijaju sато 4'7'с priтljene
vet1osti, slifno kao 1 тоrа na Zem\ji. Zato Ьi bilo
najjednoetavnlje pretpostavitl da su •тоrа• ustvari
vodene povnine Protlv ove pretpostavke ima vi!e
zameralt».

Da li su • тоrа с оЬ
pokrlvene . veg_e tacijorn 111 ni.
su - to зе p1tanje oko kO&i
se Jome kop!ja. Daleko Ы nas
odvelo kad Ьismo hteli izJo.
ziti sve argumente za 1 pf1).
tiv te pretpostavke. A\i i.PI),
napoJn!!nucemo neka savremena misljenja.
• Merenja
pokazuju da
•mora • imaju Qko 10-15 с
veeu tempet:aturu od okolinr.
Sovjetski naufnik Fesenkov
se vezuje za ovu fi njen!Cu 1
ovako kaze: •· . Tarnne oaze а
Ьlizini usijanih pe5~anih pu.
stinja, trava, koja raste lU
ivici prasnjavih puteva, koju
zagre'l{jl Sunce, uvek ima1u
lJЧ!nju temperaturu. Ziva та.
terija, а i Ьi ljni svet, ima 111
fundamentalnu osoЬinu dl
energiju, primljenu od Suu.
са, upotreЬljavэ, za razne li·
votne procese, а ne na obl/no
zagrevanje «.
То
znafi d;
oЬlasti pokrivene vegetacijom
imaju manju temperaturu od
onih povrsina koje su pokn·
vene bezzivotцom materijom
Ј zbog toga ovako zak\jufuje: Marsova •mo:a• •pok~
ravaju se osnovnim zakonima zagreva nJa 1 zra~JI.
sto је fizika dokazala u vezi sa neorganskom mattrijom. Prema tome osoblne Marsovih mo_ra ne
od vegetacije•. Do slifnog zak\Jucka dоЉ su 1 Lyot
Dollfus. Oni su ispitivali step~n polarizacije tkoolinenata • i •mora« i dosli do saznanj a da sч oni istcvetni. Medutim to Ьi Ьilo u suprotnosti sa
kom о vegetaciji, jer oЬlasti pokrivene Ьi\jnim Sl't'
tom imaju sasvim .drugi stepen polarizacije.
Zbog ovih prepreka, neki nau cnici mi sle -~ а se nt
о oЬlastima pokrivenim neorganskom mater1JOffi, ko
ima osoblnu da pod uticajem vod'e ili vodene pвit
menja svoju Ьојu. Sovjetski n au cnik Baraьasev ,
vodi kao primer ovakve matet·ije neku vrstu ЬoksJ;
kojl, kad se ovlazi, doblja plavu ЬОјu .
..
8
Posmatracki podaci daju t ako malo mater1Jall
··1·
ја~
kona~no resenje ovog pitanja, d a su mJ• ЈСП
nau~nika о prirodi »mora« v ise subjektivne, neg~ р:·
jektivne ocene. То potvrduju pos-mat ran ja iskus~..
smatrafa Marsa. Sa istim instt·umentom razПJ ......tra~l dolaze do raznih zaklju~aka.
.
11
U vezi sa proЬlemima Marsa. uop5te Ьiсе od ~
redne koristi dalja ispitivanja ko je ј е zapot eor,ta!10'
kanac Kuiper. On је konstatova o da se boJ\j]ji~
1
povгSine menjaju u zavisnosti od stepena v
Evo ~ta on о tome pise: • Ја sam nas~o da 1'dljii'O
Ьоја zavisl od vi<lljivosti. маrе Aceda1 1um v

Na kraju, treЬa da napomenemo јо~ jednu рој vu,
koja је verovatno u veZJ sa Ма ovom povгS 1 nom.
Japanskl astronomi od 1937 godine primetuзu па
м.arsovoт disku neke svetlosne pojave. 1937 god 1ne
pored T1thonius Lacus-a primetili u jedan lznenadni
1 vet1osni izvor, koji ј е izgledao kaD zvezda 6 prividn
velifine. Ova pojava traja\a је svega 5 тlnuta . KaIПiJe је sjaj орао, а na mestu pojave video se vellkl
1 ivi oblak. Prilikom Jedne sllene pojave, posmatrane
11154 godine, japa.nskl astronomi videll su svetlolutl
oЬlak, fija se Ьоја ka nije lzmenila u Ьle§tavoЬe1u, da
na kraju bude ponovo zute Ьоје.
Rafunl nam kazuju da sa Marsa ne Ьis mo mog\1
primetiti pojavu vu1ka.nske erupeije na Zem\jL Prema
tome, a.ko gomje pojave f.ellmo ргеt tavitl kao vulkansku akclju, onda moramo pretpostavlti da su M в г
sovi vulkani mnogo ја~ od na5ih. Vu\kan ko poreklo
gomjih pojava samo је jedno od mogu~lh . All mo!d

D. Ttltki

АРАПСНА ЂАВОЛСНА ЗВЕЗДА
Средњевековюi Арапи били су nриљежни nо
скаТ!?ачи неба . Ал Мамун (786---ЗЗЗ) например , из
вео

.з е

астрономска

пре•rеравања

у

Месопотамији.

Он зе спасао од уништења Птоломејеве астрономске
списе (Алмаrест). Ал Батаюi (85G-929) одредио Ј е
nривидну путању Су нца. Абул Вефа

(940--998)

н а

nисао Је, поназвише на основу сопствених астроном

ских посматрања , велико астрономск о дел о, које
зе преведено на латинс ки ј език : "Almagestum slve

systema astronornicum". Ибн Јунис (половшrn Х
века 1009) саставио је пл ан етс ке т абл ице и nо
бољшао инструменте. Н з сир Ед ин (1201- 1274) р адно
Је ва опсерваториј и мон rолскоr в лада ра Ил к ана у

Мараги , где ј е саста в 11о астрономск е таблице. Улуr
Беr (1394-1449) сагр адио је у Сама рка н ду оп сер

ваторизу огромних р зме р а и саста в ио к атало г
звезда. И та ко даље .

1018

енглеском часот1 су .,Фнnософске тр uc& ltЦIIJ • с во
Је тумач ље npo 1 НЉIIВОСТЈt Алrола . Из с ПСТ11 u1t

ПОСМ _трања ОД

12

IГOU мб

ДО

1782

ја

3

Г 'А·

1783

рај к Је н а ш а о да с т з в е да м 1
од друrе до прn
ближн.о четврте nривидн веmЈ'ПIН за 4 11 no
а О 'Дf ГОН01'0 IJP 118{) СТ ДО друrе 8< ЛИЧ itlle,
то.'lи.щ вј::~'м
та ко д а тр :. ј(IЈ--.
чит.1 а.е пр
~t · e 1

носи о ко

9

ча сов а. З атЈIМ , аз гл да да с

nонавља в еров атно свака два дана и

за кљу чује овак о: "Да л 11 ј

21

стаје;

ода м ;.

11

да Л l i

ющ 1ш ач

вшьа, шrо мож е
довЈпtм

током

,

ч

•
WA
ГудР к

npo
.

та пој а ва ув к 1~а ; шщ

:

се о на г..онављ а сам о пекол нко rодин

np

та

ил1t nотnуно

е n он авља у пра в1 ал шuа
то претст в ља

,1\t\

буд

о,цре ђ

посматраљ а

10 з едщ

ЈфОЗ

n

ри

пр дмет ltстражи
виш

дУn

и !Х'

rо;џша .

Ако

Арапи су заnазили да ј една звезда у сазвежђу Пер

можда н ије пр ра н о да се риз н кује oб ja wt
Ј, ти
npo\leнa, ја бих замишљао да би се ro т шко моrл
дr>укчнје објас н ит н , н еrо н аступ ањ • н ~to r
л иког
тРла које кружи о ко Алrолn, и.~., рсто t соnста
1

каша.ње те з везде они нису могЛЈоt ни како да схвате .

пеrама или сличн и м, пераодично

Па како су били в е шти и тачщt посматрачи,

сеја повремено мења јачи ну с вога сјаја . Та к во n о

кретања, при чему

То иы је била недокучива мистерија. Тако су онн

ъи" . Трн rо;џш е nосле те п уб.'шкације
у tpo. Ж 1шео је свега 22 годю1 . Њеrо е

:рекевом: дошли на поыисао да код те звезде може
Ј1ГГИ no среди са мо некаква ђаволска мађија .
ер, шта би м огло н ешто друго и да буде, кад нека

~эда мења свој сјај на непроменљивом Алахово 1
E.n УГ! ЗаТ? су они ту звезду назвалн Једноставно
УЛ, ТЈ . ђаво .

Прецветањем арапске културне епохе у сред
њебоаековним, понајвише религ11озним трзав1щама ,
за РВВило се на арапску ђаволску звезду. .
а Тек У XVII веку (1670 г.) поново је констатов<1о
СТроном Монтанари променљивост сјаја једне зве

~~е У сазвежђу Персеја . То је бета Персеја, стара

ва аnска ђаволска звезда. Арапски наз~rв Ел Гу л очу
се и даље до данас у сви.\t језицима, само нешто
no извитопереио - А лzол.
r Сто година касн ије (1782) поново је пронашао
n:оне11щ љубитељ астроном11је Гудрајк, не само
.,.80

weu,.екљивост

сјаја, него и периодичност те проIU!Ости к:од Алrол а. Гудрај к је објавио 1783 у

ltO] Jt је по ttривен
Oltp ће npeJo~ a З

део сво г т ла,

.

Гудр ај к ј
r<:л 11 бЈIЛ I!

су тачне .

Алголов С11ст . 1 математнчки ј
ринг,

директор

харв

рдск

обр д11о П кttе 

оле рваторще

1880 r.

Правилно Гудрајково ту."ачење проверао зе сnе tt 
тралном ана .~ико 1 Фoi'CJI , дирек'!'Ор астоф Ј IЗ!tк а:~n
опсерваторије у Потсда IY (Бер .111Н) 1889 r.

-Данас знамо: С11ст

Anro.1 ,

Персеза. с CТOJII с

из две звезде . Rећа, та . IНIIJB, са пр o.tlщ~toм o;r. otto
5,100.000 км , 11 маља, свет rшја, са пр чшtк м од otto
4,300.000 к:м. Из овога се в1t;џ1 да cv то )(НОГО вel'l

звезде од Сунца . Прещшк СуlЩа 1w

Наведене две звезде креh
ког сре;џtшта

·

гравитације

се

no
за 2

1.390.000 к

стаз11 око з Једвио.t
дана,

20

ч сова,

4S

минута и 56 секунада . Њнхова стаза стоји сеч вхuе
тојест, У ЊIIXOBOJ paUIIl\ 1 Жlt nравац np
а
'11
илн посматрачу

са

Зе 1.ъе . Нэ

тоr раз~оrа,

11

трано са Зем:ье,Једна зв эда замрачује св Ј
.10'\t другу зв зду. То је рр

про

кљивОС"ТЈt сј

'reа.

.:\1

18f'U

}'

w •а.е човеw. .
-.-ту, • М'llnR ~
~ _ Ово mrтаље nоста
~ ;t!UfЭ Щ>
С'фОIIВ}'ТЈIЧ рщщ, веЬ 11 међу CBJQI

~ з nроб.ощме пета у aacssot:or.
AМJIOitOJolиja, та, да с

ф1(а

бу;о•ћиос:ти",
r
11

та~tо 1r.1p ' 0&0 ..
1!3. epJL'Ia је Р8СТОЈ
1

,1. Суtща нама 11 јбл.юtuц звеџа. т у;~.

~wжо

J"li!P

могу

)•onu.rre

претставtmt уоб t"Чај

;orжиrry.

нвјбтока зеезд , Алфа у СВЗаежђу К trт ет.>tа
ура }',:tа.•ыш ј од п с 4,3 с::вет.~осне ro,:uщ ;
~да ПpototOJt у саэве1&1)у Manor Лса r
311 с
Jta 10 4 cueт.'IOCit rодшtе,
звезде, за коЈе се .wt -'111
Ni ~о uaw С)•lЩе тако!) н tajy mta.r!CТI! кој ICP ме око rьих: 61 Л буда, нз 10,7 сает:~ОС'Јщ rод1ш3,
М 70 0фlf}'X8 0 На 16 СО 1',1ОСШfХ ГО)\ИНа.

ењ е

нап амет тумачеља ПРО'П!"rаЈ!а

вама своде на ~лушаноr. и зато није ретко наћи.
У кљизи, и~колована човека, који на м о овој сва.
ЧIIK и ви~е . ви не би умео много реhи.
кодневНОЈ ПОЈ~ заиста обична и .УЈОже се ла ко схва-

А поз~ва зе 0 замислити да се З емља обрће око
тити. Тре а сам ема истоку, као што и јесте уства.
себе од з~п~а~~ непок:ретно. Ток појаве биће отада
ри, а да зе

У

СТИ као ШТО на

м се она IЈРИВидно показује : Сунце
a nv

ете овакав оглед.

чите на глобусу та чку, а nлаыев

Кредом
озна еће нека вам претставља
СУ!Ще.
уд аљене св
ј
то

ћете лако nратити

Обртањем глобуса на едву ШIИ
то није ништа битно, моhн

·

сте обележили тачку, о:он~во наилази према свет·
лости свеhе.
Замислите
моменат

да

са

се

себе У тој тачц и и забора вите ~

:л. обус обрће. Шта hете тада зв·

nазити?

ка налази на грающ•• о-

у тренутку кад се тач
ела глобуса , свеhа светљеноr и неосветљеног_ :атим се све виш е neњt.
.,Сунце" nомаља се, из~аз~ nолож ај према наш
na онда доспева у назви
·е каже. кул)[Ј!·
.,хоризонту", и ли, како с е др
u1'т~чи~ к ад тачка бу,;.r
нира; тада n очиње да се cny
'иеосветље!Ш дела.
оnет на гр а ници осв е тљена и

аље г об ртања тач·

свеhа - "Сунце" залази. у току д_ влада ,.иоћ"'. с .
ка he бити стално У тами , у ЊОЈо св е тљ ноr 11 пао
док nоново не досnе до гр анице

обл ику З
ље , нај
облик rеощщ .
М . Б . П.

ЦИЈ

);

ДАН И НОЋ

8

ч асова, цо пла нете В н р

дааа .

Ал11, с то 1 брзино~>t , биЈЈо би потребно кретат1:

~до звезде А лфе Кентаура н еnуних 130.000 ГOJЏIII
!Ia ЧаlС 11 са бpЗiffiO t ОД 10.000 ltiUIO 11!'1" ра у CCК)'ItДJI ,
одкосио са 1/ 30 брзнве светлости , овај nут бн Још
увек трајао око 130 година. А да и н rQ oopн 10 о
тРајаљу пета на удаљеније звезде у нашем з в здn
BOiol I'Ра.дУ, систе ~У Млечноr Лута IUIЛ, н јзад, чак

светљеног дела глобуса.

еuостатк у r,,oбytJ
Овај иС'\'и оглед може с е У н . ·е пробо;Ј.

из вести к а квим клубето:и,
игла. и сли•тно.

кроз

tia потпуно исти начин на ст

к оз е Ј

а ј у д аи 11 коh. ~

н а обртањв. ~il
зб ог ље11е L'"
зем љи Али ми нисмо свесни З емљ и
· једном У 24 часа , n ре сва е онда
га
се обави
још н 3(Ј!\'.
rромности У односу на на с с ам е,
а које је у
очиrлед ног Сунчева дневног крета њ ,

r:f
•
штини nривидна nојава .
а р азне тэ ч ке .,.
Додуше. смена дана и ноhи з
сложею 1 iа n
· е н е uгrо
.
е
ЗемљИНОЈ nовршинн nост 83
а гиб ., зe~•·"'.'lf v·
iава кад се води рачуна 0 ..н к~н обавн1а З: ,
обртања и о в а ЗД.VШНОМ омотач у
бtLh e п ЈСе
љу, њеној ., атмосфер и". А лн 0 то:>tе
још говора .

Тако .,спори" летоеи захтевали би, занств, чн

мa аећ.им од нajвehttx бродова , са смењиаање1s r нерација које бн се рађале, шкоповале, раЈщле, уса 
вршавале, 1 sмале децу, стар1U1 е н yuapane, па Д1Ј
ко зна које колено, тек негде у далекој будућвости

CТitrнe

nреци.

т енутк а к ад она стуnа У

таму, до тренутка кад

0

237

та.ау , ,сеобу народа ", на orpo3olll.им ле-rећr-щ annpaTJt-

д,руrу страну, тре~~ене осветљеља У <Јбласти rдr

11

дана н

да

тј. lьеrово светло.

ор н

4

Нб дана. а до Марса

до д,ру ~rх з.еезд,аннх градова , галак сија .

Распо(лажеутед~ро за....rрач~ној одај и, дању) изве
у в ече или

неw

он

бапо }'ТрОШЈtТЈs

и
.. на истоку и залазити на зал ..._ .
he се .,рађати
rлобусом неће вам бити теw110

д

ro

nознато је да бн васионсюs рак тин брор, тр •
ба.,О д.а IJNa бр3нну ј).Ц Uaj \Bti>e ОКО 11 IU!,'IOt.l 1" \)U
1 секунди, да би се Jolorao ос.дободнтн од Зеыљ1ш
'!'еЈКе. Путуј)11;s овом брз1mом, по м • mтичној nyтNЬII која је најекопомЈIЧюЈј а , до Месеца ба тре.

8

на

цнљ

који су Ј !За братs

давни

ње.rов и

Заиста, таква nутовања rтpeдYЗI1!.tana б1s се само

у 1\Зуэетннм rтрl tл 11К ВМа. П а t ака р и да се ПPOi iOI)e,
око nек11 за шwљају, ср едство за усnора ва ље чове 
Јtоаоr ЖЈtвота, те да nосада нај в еЬл де<Ј лута п ре

сnава у кеi!:ОЈ врстн знмскоr сна за вр еме којег ен
љщсоао оrело бескона чно сп оро стариЈЈ о. О ш н е б11
11рУЖала кикакве кори сти човечан ству OCIU I , 10•да, сnасавања од nроnасти услед неких н овона 

СЈ8Ј!Јs:х nop меhаја на Сунцу или Земљн, у1{олако

бн OН.It уrрознл.и оnстана к човечанства.

Заrо се вell. nочело мислити и на новије врсте

Meduna.ro().nl kongre

еко с нажнлјег nогон а од сю1х до данас л озна-

111Х, наравно везаних за коришhење енер r11је која
te JtPJI.]e у втомнма м атерије, ОдНо сно самој атериј н

11.

можда, дРугих .

Но, nри свему то.УЈе, сматра се да је брзина

C&e"t;rocnr највеhа брзина којом се може )•опште

КЈiетатн у nрнроди, с тим да њоме не може да се
IQ)ebe ннкакво тело. З начи, човек, за живота, не би,
no обцчној рачующи, могао cтнii.Jt даље од нajбmt

JI!:JIJC звезда.

У Щ>вн мах то изгледа заиста тако. Али, ука

:!Ује се ва једну дРУrу, засад теоретску моrуЬност,
114 Т'Јв. усnоравање rтротицања времена код кретања

6Р31П!ама врло бллским брэ11uи светлости.

Наю.tе, из Ајнштајнове теорије репативитета ю
.,ази да he за тело које се креhе брзнно~1 сасвим

6.'1JiCJtoм брзию1 светлости време спорије IЈРОТiщати,

У 0ЦЈtосу на остал а тела кој а се креh у мали:м брэ и11 а. То Је, чак, и доказано на појава ra код изве

С\Iюr. Честица настал11х услед оомбардоеања кос !ИЧ
зраци:ма, делиhшоlа атома који на." долазе ~sз
88qсоне. Врло је привлачно ухватити се з а ову мо-

It!Q(

V.

Th

ropio11 • :!

.5lJ

.....т (Л88) prw~avilo ~
"ic SV0C po!Jioj&ПJS.
ri1a 1930 godin . - clruйtvo О8ПОVВПО је. naune, 4 ар
... -·•tvo.
VYV
--'Ak
• •~1anetaniO <UW>
ne, pod lmenom Ат,.,... о ш-·...
) i imaJo је
Oanivae mu је Ыо G. Е. Pendre~~~ godine doprU.Jtom 0811ivanja 1~ elanova.
.
cnije uzelo је saddnJi nazlv.
ispaljivanju
Potвtalшuto pгimerom _aktJvnos 11 u u Nemal!koj,
raketa od strane mnogobroJnlh. amadte~,.,... """"elo и
...... , __ ј 1 ovo amerteko •=•• 0 -""'"
vel: 1933 g........, е
е(:
1939 prekinu1o sa
18pttivanjem mal!h rak.eta, no v
орШmа ove vrste.
...-·• tv . izd.ava1o svoj BilPoeev od juna 1930, wwo о Је
tronautlka •
ten (br. 1-19), kasnije Је ovaj nazvan ·~ Otada је
(Ьr. 19-60) koja је lzlazila do 1945 godшe.2urnal ApuЬlikaclja J)OCela da Wazi pod imenom ~ d, dobila
mertekog raketnog dru§tva c, а od 1t953, na~on•) ~to
danaAnje ime • DZet propuUn c. (• Ј~. pro~ dana~ izzna/!1 m!azni pogon. Ova puЬ!IkaciJ_a. koJa eni list za
1az1 meseCпo, poetala је viэoko cenJen stru
teortju 1 tehniku ml~g ~ik drШtva Ьiо је
Jedan od posiedщih pr
а
. MedunaFred Djurent (Durant) sada~ji pretsednik
. eJan
rodne utronautil!ke !ederac1je (IAF) 1 pOCasni
nal eg AstronautJ&og dru~tva VSJ.
.
.
Danas ARS broji preko 4.000 elanova 1 pretstav1ЈЗ
najЬrojnije Astronaut.&o drиStvo u svetu.
(• Jet propulsionc, br. 11/ 1!55)

A8erlill8 ........

proilot oovemЬra. U-to ~Ј u

Pro.Jekt takozvanog вate1olda Ыо је . j~na od na~;
interesantnijih tehnJekih novina koju Је IZПeo Кrа
Erike (Ehrlcke) па VI Kongresu IAF-e u Kopenhag~
nu pro§le godine. То treьa, ustvarl da bude ро ~
avion, pola satelit. On Ь! se . za~vao na vrlo niskoJ
1 ekonomil!noj putanji, na VJSllll od 130 km, uz pomoe kratkotrajnog pogona rnalenih гaketnih m?tora.
Na taj naein, ovakav satelit ostao Ы na. svOJOJ putanji danirna, urnesto da kao oЬ!l!an satellt bude zakocen otpororn vazduha i, takoreei odmah, padne na.trag na Zemlju. Sa posadom, uz pornoC rnotoгa 1 rnogucnoM:u njenog koгiscenja u vi~e rnahova, o:-ra Jetelica Ь1 s1ete1a kao jedгilica natгag na ZernlJU ~ to
tгansonJrnorn (pгekozvuмom) bгzinom. Tako Ь1 se
poэtigle znatne иStede koje Ьi se rno~ koгtstl~1 ~-а
Ьоlје opгemanje zernaljskih po&troJeщa za ргасеще
satelaida. Mogucnosti osmatranja sa sate1oida sa posadom bile Ь!, veruje se, rnnogo efikasnije, nego_ kod
automatskog гegistrovanja instrumenata• kod rnшltna!
nlh automatskih satelita Ьеz posade.
(• Astronaиtics «, Ьг. 3/ 1955)
м.

v.

Istorijat razvoj& ne.maёkih dlrigovanih projektila
sastanka Savetodavne gгupe za vazd\1hoplovna istrazivanja i гazvoj (AGARD), oгgaшzaClJe
severoatl.antskog pakta (NATO), odrianog na inicajativu poznatog ameriekog struenjaka madarskog porekla prof. Теоdога fon Karmana и Мinhenu, od 23
do 27 aprila ove godine. Na ovorn sastanku procitan
је n iz referata о .post,ignucima Nemaeke na polju гa
ketne tehnike, zakljueno sa sгedinorn 1945 godine, od
stгane niza najpoznatijih struenjaka koji su radili na
projektilima • V-1 c i •V-2c. Medu pгisutnima bili sи:
p1·ot. Ojgen Z engeг (Siinger ) i nj egova zena Irena Zenger-B1-edt, dr. DошЬе1·gег, ing. fon Zborovski, prof.
~gii, dr. Ajzele (Eisele), prof Blenk, prof. Resgeг
(Roes sgeг) i dгugi.
Ь!о је pгedrnet

v.

м.

Vazduhop1ovna medlcinska 1aboratorlja u Ho!loman-u (5AD) гadi na progгamu ispitivanja pгirode
el ektгienog nаЬоја v&zdЩ!a na visinama od 18.000 dQ
30.000 m . Baloni od p!astirnog materijala pustani su
iznad Oгlanda sa instrumentima za rnereiJje jaёine
elektгJenog polja , koje vee pedeset godina pгetstavlja
proЬiern za na uenike. Ustanovljeno је da elektrieno
pol je iznosi na nadrnoгskoj visini О !fletaгa 50 Volta
ро stopi, smanjujuci se za oko 1/2 Vo1ta/ft. na visini
od 30.000 rnetar!!.

D. D.

poreklo р!аае&е PI_utoo. - ~: Р. Kuiper, ~v
е 1·ak za planete, p1ta se da ШЈе Pluton bio
зtru 11.~ Neptuna koji је odbegao od ovoga pr;t:L
sate
shvatan
· KUiPer.
.....,.0 111
f 0 гrniгanja p1ane te . N
. а ovakvo
.
. Је
vode s1edeee l!injeшce : заkа _ekscentгicnost PUtan·a
;:а018
. preseca Neptunovu putaщu, ~ale dimenzije Је
p 1utona i njegova sрога гotaCIJa.
SOImog~eptun se, k_a o i sve _ostale planete, formirao ve.
ovatno odvajaщern od Jedne . pгotoplanete koja
r ostepeno kondenzovala gubec1 pr1torn Priliene ko~
~· е svojjh gasova. U toku ovakvog guЬJJenja Inas
шd Ја 1·е i pгiv!aena sila Neptuna koji је Pos•-· а
ора а
.
. t l "t '
.
""Јао
sve rnanji ра su se щegov1 sa _е 1 1 sve :-~е uda!javaJi
а jedan od ovjh . potpuno se ~rnakao lZ PгiVlaёnoslj
matiene planete 1 postao n~zav1sna planeta t 1 Pluton
Kuipeг takode ~pored1vaщern zagonetnih l!!a!iђ
planeta Trojanaca rn:sll ~а su ova samo sateliti kojj
su se osloЬodili dorrunaClJe rnasjvnog Jup1 teгa.

rnO:Z

(• L'Astronomie«, 1956, тај)

R. D.

•
Јо§ neotkrlveni sa.teliti. -

Као sto је _Poznato sateliti planete Merkura, Veneгe 1 Plutona щsu do danas
videni. Medutim, R: S. _Ri~haгdson (~ а ospeгvatorija
Vilson i Palomaг) Је _rrusJзeщa da се se koct оvљ
planeta otkrtti satelitl.
.
.
Na osnovu ргОЬ!еmа tr_1 tela Dг R_1chardson је
izraeunao granicna odstoJЗПJa , za sve tr1 planete, na
kojjrna bi se kakav mali m~sec mogao odrzati ne
udaljavajuCi se od svoJe rr:at1cne planete, kao i odgovaгajuce peгiode гevoluciJe .

Kod Мегkuга najvece иglovn? odstojanje od planete iznosilo Ы sarno 10 Jueшh rnmuta, perioda
63 dana na udaljenosti od 220.800 kilornetara. Medutim usled velike Ьlizine Sunca ovakva posmat ranja
u siue&ju Merkura su neizvodljiva.
za Plutona је neveгovatno da Ы se mesec mogao
opazjti ako ne Ы Ьilo sjaja veceg od 20 magnituda а
rnoгao Ы imati precnik najrnanje 320 -km. i Ьiti uda·
Jjen od Plutona 160.000 km.
Slue&j Veneгe је najpovoljniji. Satelit ;preёni ka
80 km mogao Ьi ~е vec otkriti.. Тra ganje za ovako
rnalim telorn naj!Ьolje ·Ы .se moglo izvoditi u vreme
najjaeeg sjaja Veneгe, 36 dana рге ili posle donje
konjukcije. sa,t elit prei:'Il'ika olro 50 km imao Ьi tada
10 rnagnituda а ako Ы mesec ЬЮ opreCruika oko 5 km
imao Ы 16 rnagnitиdu. Ali ЬJjzina Sunca Ь! i ovde
onernoguCila posrnatranje.
. ..
Dг Richaгdson rnisli da vizualna po srna tгa щ a VISe
o"Ьeeavaju nego Ji fotografska snima nj a i potseca n_
a
ёinjenicu da su tгi satelita u Suncevorn sj·s t~mu, kOJI
su najvarljiviji, Dejmos i Fofos oko М агsа 1 V Jup1·
terov Mesec, Ьili otkгiveni vizualnirn po srnatгaщ em.

- - - - IY, 1956 .SpoJ 3 - - - - - - · - - - -- ·- - - - - - - - - - - - - - -- ·· aUaa nеЬа. - Pгvi deo novog
(DtDgratskog atlasa _ nеЬа , na kome је opservatonja
VD lileclllll&r8dal ...._...... •....- odrtava
JI&UIIt paJomar radila sko_ro sedarn godina, nedavno
se, ove lodine kao Ј1о је JJOaWo, u Rimu, u ~
е jziUO iz starnpe. RadOVl SU zapo/!eJi 1949 godine ј
nu. od 17 do 21 eptemьra, u modemoj zcradi •Palaao
ј 'ihOV zav~etak se ocekuJe u 1956 godini. Pгvi d
dei _ KoniP'esic (na slicl). Prema do danu •Ucnutina
nЬasa sadrij 200 fotogгafija ve!Њne 90 cm• а kompleo
Pnзavama, OCekuje ве da ёе Konaresu pri8uatvovмt
~ аt1ав jmace 1758 sl_i~nih fotog_rэ:tija, iija ukup~~
pov~ina odgovaгa otprl1ike povгs1n1 зednog teniskog
igr&li~ta.
.
. .
.
Fotogгaf~_nJe _ Је v~~en_o Schm1dt-ovim teleskopom
od 122 cm kOJiffi ]е. SПI!n!jeno 0~0 tri eetvrtine neЬs
u duЫni od fiO? tnllюna. s~;tlosщh godina (jedna svetlosna g~ina _ 1zn~s1 priЬllz_no 9_.65 х 10" ki!ometara)
. otkriveru obJektl 1spod rnllюmtog dela sjaja najsla~jje zvezde koj~ se rnoze videti golim okom u tamnoj
noel Ьеz rnesel!me.
svaka fotogгafi ja је sn irnana dva puta, Prvo u
p1avoj svetlosti а zatirn u crvenoj, da Ьi se mog!a
ustanovjti tempeгatuгa, Ьо ј а i sjaj udaljenih zvezda.
Snlmci su otkгili rnnog'! nova neЬeska tela, kao
Iromete, asteгoide, zve;zde ј . usarnljene galaksije (gaIaksije-ostгva) . Sarne usam!Jene ga!aksjje su od posebnog inteгesa , ne sarno zЬog QroЬJema povlaeenja
galaksija, vee zЬog toga sto izgleda da sи 1"\eke usamIjene galaksije g1·upisane u skupovirna. Pгethodno,
bilo је poznato sarno oko 40 takvih galaksija, а sada
је taj Ьгој dostigao c i fгu od 1000 ~to nagov~tava novu
do 400 delegata, i raketnih i astronaи&ih struЬtjaka
tajnu u pгiгodi svernirra .
lZ celog sveta koji се podneti oko 40 n.a urnih reterata,
ProЬ!ern povlaeenja gala ksija rnoze se ukгatko
PDS~eeenih, uglavnom, proЬ!emima pгvog koraka u
izlo!iti ako se pornene da ga!a ksi je, ukoliko se pojavvas1onu, odnosno, postavlj a nj u pгvih v~tal!kih ZemIjuju na veeoj daljini, izgleda da jrn је brzina povlaljin.ih satelita koje pretstoji u idиcoj godini
~enja sve veea tako da se, kako izgleфl , najudaV. М.
Ijenije ga!aksije od nas kreeu bгzinom od oko
60.000 krnlsec., ti . petinom bгzi ne svetlosti.
.
P_
r
va
ispa1Jivanj&
eng1eskih
n&keta.
za
ispitivanje
Iako se teleskoporn od 508 cm rnoze videtj tг i puta
VJSokih s1ojeva atmosfeгe izvг.Иce se, prerna OCekivadalje nego Schrnidt-ovim teleskoporn od 122 cm, Ще
njima krajern ove godine n.a poligonu u Vumeгi (Wooје polje vida mnogo rnanje, Ьilo Ы potrebno 10.000
rneгa) u Austгaliji . Projekat rakete potpuno је zavrgodina za snirnanje celog n eba.
~en; duZina јој iznosi 7,62 rn, ,precrtik 0,43 m, а snaЬd.e
D. D.
vena је гea.ktivnim motorom sa cvгstirn goгivom. Na
гadovima oko Pt"'Ojekto vanja same rakete, kao i poРRОЈЕКАТ VESTA(ЖOG ZEМLЛNOG SATELITA
t,гebnih instrumenata za rneгenja rta visinama od 30
Prof. SINGERA (SAD) nЗ!l:van MOUSE (Min i mum
do 190 km, saгadivalo је sest univeгziteta eije је raOrЬital Unmanned SateЉt e of the Eaтth
M in imalni
dove koordini1alo Кгaljevsko vazduhoplovno dгu~tvo
satelit Ьеz posade sa kтuznom pиtanjom ok o Z emlje).
(Roya! Ae1·ona utical Society) .
(•The Ae roplane• , Dec. 16, 1955)

Jf09I toaocNfakl
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Interkontinenta1ni Ьa11stiёkl projekt\1 • Atlasa jma.ce veгovatno polovinu pгojek torn pгedvidene tezine od
22 5.000 kg zbog usavгsavanja h id rogenske ЬоmЬе koju
Је on treba lo da nosi. Pгo j ek til се bltj s n aЬd.eve n sa
dve grupe гaketni h rnotoгa; jedna се bl ti odЬa~na
kada pгojek til na pusti atrnosf~гu . Ргi dornetu projektlla о~ 8,000 km i rna k si malnoj brzini od 6.700 rn/sec.
uk upno vгerne sagoгevanj a rnotora jznosice 12 rninuta.
Pгojektil се dostici rna k s.imalnu visi nи od 1.300 km
рге ~о sto se vгati na zeml ju ; uk upno vгerne tгajanja
J_eta 1znostce oko ро!а сЗба. Fiгrna Convaiг гadi zrnaj
projektila i spt·emnike za pogo nske mateгije; f irrna
Noгth Arneгican Avjation гaketne rno t oгe; fiгrna Arneгican Bosch sistern vodenja ј fiгrna Rarno-Woold1·idge
eeoni deo projektila.

R. D.
(»Sky & Tetescope «, 1956 febrиar)

Suda.ri ga.la.ksija. - Od nekolik o га dјо izv~гa _и Va·
sioni koji se turnace sudar ima galaksija, Jedmo Је
galaksija N.G.C 1275 и P ersej u dovoljno ve!Jka 1
sjajna da Ьi se 1rnogla jspitivati. Poznati astronom
R. Minkowski na opseгva.torij ama V ilson i Palomar ~
skoro је saopstio гezultate spek tгalne ana!tze . ~е
neЬeskog tela. koje se stvarno sa.stьJ L od dve 5~f stega!aksije cr]e se ravni seku pod u glorn od oko ek5ci·
peni. Spektaг jedne od ovih s adrii zn a ke Пlske ksija
1 ki·
tacije i dvojne linije sto znaci da se ova g:o~o
kгесе pravcern ka onoj drugoj b гzino rn od oko . jJ{l·
lornetara и sekundj. Spektaг ove d r u ~e, rn edutJщsokU
kazuje visoko ekscitirane linije koJe odaJU ~~zuje
ternperatuгu i veliku UZ'bиrka nost. Sve ovo Р~ traje.
da• su se obadve galaksije sud aгile i da ovo ЈО
Се!о ~t-ajanje sudaгa iznosi ok o milion goctma.

R. D.
(Sky & Telescope « 1956, febrиar)

! Det~ktor Sиncevo g иltra-ljиЬicastog zracenj a

1

an t en e postavl j ene ртеmа Sиnси sa Ьто
З) Jal!tma za elektrone i cestice vetike proЪojne moc i
Detektoт Suncev og X - zracenja
4
! Sиncana Ъaterija za napajanje tranzistora
S) lzvor eneтgije (za pogon иreltaja и Satelitu)
б) Prsten oko prostora и kome је smesten итеdај za
telemetrisanje
7
! Detekfur Zemljinog alЬeda (тeflektovana sv etlost
od Zemlje)
~ ~olektor ko sm i cke prasine
agneto-metar
10
) ~иt_i§t~ antene n a strani ko j a је stalno и senci sa
11) т~зal!tma zoa ko smi/Ske zr ake i cestice aurore
t . ra-~ratkotalasni pтedaj'nik иreltaja za teleтe
2)

D. D.

~u~i!te

nsanзe

12! Radar

D. D.

U hipersonj cnom aerotune1u LaЬoratoгij e za gasnu
dinarniku Univeгzjteta u Pгinstonu postjgnute su postoj an e bгzine od 15 Maha, а ргеmа oёekivanjima u
Ьliskoj buducnosti postici ~е s.e bгzine od 20 Maha.
Postojeee teorije hipeгsoni ёnog st1-ujanja u supГ9tnostj
su sa malirn Ьгојещ pгa.ktj cnih pod a taka do kojih se
tako te~ko dolazi, te ~u stoga potгebni i scгpni ekspeгimenta l ni podaci . U hipeгsonienom aerotunelи u
Pгin stonu upotгeЬ!je n је h eli j u_rn kao гa dni med.ijum
i opгernljen је sistemom va ku).IIТlskih ej ektoгa k ojj su
srnesteni iza гadnog dela i vezan j sa slobodnom a tmosfeгorn.

D. D.

-----(ftnne East- D~ novl projelnil је ~-podvodni
ttpa vazduh-zeml.le 1
оЬа nepo-

.._ ~~- (flnne Fairchild) i CorvШ~i proclljevf, .........,
ika. Prottvtenkovsk.i.
. neve.wtiiЬ karaktertst_ .
· ја лerophyвlcs
JIIIIШ DART razvila Је komJI8IU

Joprnent.
( • Jet Propul•ion.•, Morch 1956)

_____
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paJJIVUIJe rake&e АеrоЬее-нt. - Prva
rrvo ':ee-Hi dostjg\a је visjnu od 199,5 t 111 10•
0 Vo
keta_ л7
kete АеrоЬее-Нј omoguceno је
dosti~t~e~jse\ine veee koncent_racjj_e koja је d~
Ьоm
\ ' е performanse, kao 1 pr~menorn veo
za 10%0
r!lkete od
celika
tan~~
vrsavanja. Raketa )е proJektovana da
SltПIJlh ~ od 209 km sa kOЛSПlffi teretorn Od 9()
stjgne _v~~~ekuje se da се raketa Aerobee-Hj sa k С;
med_u tlm, tom od 54 kg dostjcj visjnu Od 322 krn о.
rjsmmedter~u sa raketom Aerobee koja је sa korisn·u por enJ
67 5 kg dostigla visjnu od 120 k111.
0
teretom
Ае~оЬее-Нј iznosi 30.000 dolara, ali se ofo.
Ы~а cen~e blti sniZena na 22.000 dolara . Zasacta ~
ku)e da na rudzblna z~ ukupno 5 raketa .
Ј
izvNena

UPot

b~g~

nerd~juceg_

ј dru~~

r·

7, i radj s~og _d~na od 7 do 14 Cзsova. Clanov j
:f'odruznjca.
. vasjona • se dostavl)a 1 ov1m Cзsopisjma, u jnostranstvu:
.
.
1) oAstronomlScher JahresЬer1cht, Hejde1Ьerg, Nemacka,
2) . нeferatjvnij Zиmal c, Moskva, SSSR
З) .вulietin ana\ytjque du CNRSc, P~ris, Francuska,
.

~utraJnjosti do~l)a)u . P~ko

4 ) • Astronomica\ News

pr-:rn

. tjvanje dalekometnih
Proiiгen је poligon za !Spll ka slozile su se sa
projektila u F1oridi. SAD . 1 Е~~ ':nвleвkog ostrva Sv,
~lrenjem od polJa Patrlck
cenj dometi od 2600
Lucija. Na t.aj nai!IП bil!e оm~в~,.ш pregovori о prokm Govori se, takode, da ~
. ktila do ostrva Sv.
1 ~ju oblastl ~ ~ 1 j.jv~e~j;J~terkontinent.alnog
Jelena u Africl, radl ISP- vetom od 3900 km. Prema
Ьall8ti&og proJektila sa :~trick-u su izgradeni цл:
nezvan ii!:nim LZVeitaJ~a . . lansiranje interkontLcSaji za st.ati&o isp: tivan~e ktlla SM-65 AТLAS- Tanentalnog balistiCkog pro)e 1
ovori sa вrazili.jom
kode se saznaj~ ~ se v:Ю\~Ьiizini Nata1a (LZbO5
za uspostavlj an)e Jedne а~ prema Africi). Kompa~
cina na obali Ju!ne Amen е
tavila је podmorsЮ
n!ja westinghouse ElectrJC - ~s . kaЬI koji vezuje
telefonaki kaЬI od 2500 km. va:n (P;rto Rico) је
Ьа= u Patrjck-u sa Мay~gue~~e izabгana kao otnajdu!l na svetu. Flonda Је ta
telita V ANGUskOCno mesto za program veital!kog sa
ARD (Avangarda).
(• Jet Propulsi on•, Матсh 1956)

(• Ј.

Bn.t .

Inteтplan. Soc., « Nov . -

Dec. 1955)

•

D. D.

DAN sondaina. eksperimenta.l~ ~~eta._ -

DAN

· е jme nove dvostepene ra.kete _za ISPltiva nJe_ visokih
Ј • va atmosfere prema ~a~nOVI)em saop5tenJu Istra.

~lo~~kog

centra u Kembпdzu pr1 Geofl~lckoj istraij.
. u ravi vazduhoplovstva SAD. Raketa se sa.
Deacon kao prvog stepena i startne
t
р ·
·
rakete NIKE-a kao drugog s epena. _rvl pnmeraJt
је dostigao visinu od oko 117 k~ ~а. Wallops Island-u
k t · е nosila sa soЬom alumшшmsku kuglu pref.
Rak е а Jcm ko)·a је bila. otkacena na maksimalnoj vi.
n1 а Podaci sa ugr_adenog а k се1erome t га ,_ d о ь·1Jen
· 1· te.
sjnj.
1emetrjsanjem, dаћ su otpor k~g1e, ра )е na osnovu
t'h
1 podataka proracunata gustшa atrnosfere. Postig.
· ina 00 117 km
rekord vjsine za
nuta VIS
. је zasada
.
sistem raketa sa cvrst1m ~or1vom.
ZIV

vac.
~o) d ~akete
stOJI о

18

D. D.

. Wh'te
Sands sada se vrie ispi1
Na opitnom polJu
Ьali til!kih гaketa ј
tivan;a ispaljivanja • napгa~Zno•
a~ara UNIVAC
-Aenih
jektila pomoeu novog r
.
Vvu
. pro .
.
. . . izradila firma ReЩJng
Ovaj dlg!talni ureda), kOJI Ј~ гaketa Obzjrom da се
ton Rand, simuliral:e l_e t :~ prethocrn'o Ьгzо proгaeu
se nepoznat1 paгa.metrJ т l
ma.Sina za гa
nati, orekuje se da се ova el~tronska .
. . paГ
eunanje doprinet~ bezЬednostl i Slgumostl pn iS ј~_
aketa
poligonu Drug1 nov uret1a) na ро 1
van~u ~hjte S~ds је sist~m za bazdarenje na vertj-~
gon
se sastOJI
kalnom pro Ь nom stolu od 225.000 kg kojjаl'Ь
·
·
od kombinovanog uredaja za merenje ј k _
1 nsan)e,
а proizvela ga је firma Baldwin-Lima:HaПllllton. Hl~
drauliCk.im putem deluje se poznatom silom na probm
to odnosno na pikape instrumenat.a za mereщe sile.
~~ј sistem omogul:uje ve\jke u9tede u vtemenu.
(• Jet Propul sion•,

Матсh

1956)

Ugovor za izradu drugo.g эt;upnja satelita (program
= Avangaroa) ~kl:opljen је sa firmom Aero. t Genera1 Prvi stupaщ (zmaJ rad,i fLrma Marttn, а
)е
motoг Geneгal Electric) Ысе sblan raketi
~aiiG~ drugi stupanj raketi AEROBEE, а treei 1:!
b.iJtj •t~plcna raketa sa cvгstim g~rivom~. Ukup~ duzina sv;a t.ri stupnja, koja се nos~t1 sa_telit, lznostce oko
15 5 d 23 m а teZina zajedno sa goг tvom oko 10 tona.
z~ ~е мedunaroctne geofizi&e goctine 1957-:-ss
t1·eba da bude 1ainsirano viiSe ~d 12 _sa te1lta. S ada!щom
fazom programa гukovodj i fi.nal1.SJra Је . Aлni)a SAD
iz specjjalnih budzetskih sredstava k o)a Је odobno
Kongre.s.
(»Jet

.

.

.

30 septembгa 1956 _g odjne na~e DГUStvo се, u za'ednici 5 ~ Astronaut!Ckim drustvom VSJ ј Radio Beo~om, otvoriti svoj~ dru~ izloZЬu u Beogгadu, u
iz)ozЬenoj sali, Теrач1е 5. Nase Drustvo izlozjce astronomske instrumente,_ fotogгafjje nebeskih te1a, гazne
crtete, jtd. As_trona~tlcko d~s~~o VSJ prjkaza.ce nekoIiko maketa 1 crtez~ , а Em!SI)a za decu Ra<tio Beograda jzloZice cгteze ј makete mladih • se1enitac.
Drustvo u1aze sve napore da se na ovoj iz1ozЫ
pojavi ј . prvj durbln jzгa~etl na na~em tгoslщ ј ро
ideji naslh c1anova .

•••
u septembru ove godjne ponovo се pocetj predavanja u okviru DГUStva . U planu su :
za septembar: dr. R . Danjc : • Pto!emejev ј Kopernjkov sjstem«,
za oktobar: Р. f>urkovic : »Medunarodna ~fizjcka
Godina i a.ktjvnost Sunca• ,
za novembaг : N. Jankovjc : • Astronomjja kod Srba
рге 100 godina •,
za decembaг: f>. Te1ekj; • Astгo1ogjja «.
О tacnom datumu ј mestu odriavanja predavanja
flanovj jz Beogгa.da Ьiсе Ьlagovremeno obavestenj _

•••

v~uaг

ket ·

Pтopu!sion « ,

Матсh

Letteгs. , Lille, Francuska.

•••

Molimo c1anove Dru~tva da nam uplate zaostalu ј
redovnu clanarinu. C1anaгjna iznosj 240 dinaгa godi~nje i up1acu je se na nasu racunsku knjjzjcu 102-6564160.
Za studente i dake clanarina је 60 djn_
Т. f>.

Месеч еве мене

roda «),

2) Pгjrodos1ovno

dru!tvo, LjuЬ\jana, (•Proteus«),
Astronomia, Bo1ogna, Ita1jja,

З) Assoziazione de1

(• Coelum• ),
4) Astronomica1 society of Victoria, Me1Ьoume,
Australija, (• Jouma1 •),
5) BЉlioteka Akademii Nauk SSSR, Lenjngrad.
(razne astr. puЬljkacije),
6) British Astronomica1 Association, London, Eng\eska, (•Joumal•),

је
Dтzave

stajao 2 mil iona dotaтa Sjedinjen e
su danas lansiтale ve§tatki sa te lit
f udЬai.ske !opte .. . .. «

Су ботица
Нови Сад

м__ен_а____-+__о_k_т_о_б~--н_о_в_ем_б_а_р~--д_е_ц_е_м_ба_р__

Б еоград

____
1

Dru ~ tvo је uspostavilo veze ј vrsj razmenu casopisa sa sledeeim dru~ tvi·ma u zemJjj ј jnostranstvu :
1) Hrva.tsko prirodos1ovno dru5tvo, Zagгeb (• Pri-1

•Zavт§a-vajuci dv ogodi§nji istтazival:/ci pr ogram,

k oji

Ameтitke
-и veЩ!ini

1956)

IZ DuuSTAVA.

Vestl lz astronomskog druitva •Ru4er
Bolkovlc•

Aa&roaautt&o dnПt о V Ј razmenju je • Va•lonu c
za sledeee гaketne ili astгon.auticke puЬlikacije: • Weltгaumtaьrtc nema&og Gesellschaft fiir W_eltraumfoгschung, •Joumal of the British Jnterplanetary
Societyc, •Jet propulsion • orga n Ame nca n Rocket Society, • IAF Bulletlnc Medun arodne a&tronautifke fedeгacjje, • Joumal of the South African lnterplanetary
Soeietyc, • Interp1anetar)• tгavel J a panskog astronautjckog drustva, • Pri rodu• H rvatskog priгodoslovnoc
druStva, • Naucn_u misao c Bilten dru~tva • Nauena m i-.
saoc jz ZagreЬa, •SAA Bulletinc ~vajcarskog Schweizerjsche Astronautische ArЬei tsgemeinschaft, •Ciencia
& Progressoc Socjedade jnterplaneta ria brasileira,
•Jouma1 !Or Svenska Inteгplanetari ska Sa llskapetc,
•Rumfaгtc Dansk Inte rplanetarisk Selska b, •Mittei1ungen dег Oosterгeichischen Gesellscha ft fiir We\traumfoгschungc, • Boletin de la Asociacjon Arge ntina
Interplanetaria «, • Bollett jnec Associazjone Itatiana
Razzi, •Nederlandse Ve re in igjng voor Ru jmte va art •,
• Bulletinc Рас Шс Rocket Soc jety, •The Joumal of
Ast:ronauticsc American Astronauticзl Soo.ety,c Bulletjn of the Philadelphja Astronautica \ Socje tyc ј Reaction Research Society Newsc (SAD).

7) Societe d' Astronomie d ' Anvet·s, Anvers, Bel·
gija, (• Gazette astronomique«), .
Toulou~8) ISociete d' Astronomie рорЦ) а 1 rе,
Fгancuska , (• Bulletin«),
. _,_
. tennesze
.
tt и d.0 manyi
9) Tarsada1om - es
t·tsmel<>
oszli·
•
terjeszto taгsulat , kozpontj cs ill agas~r~ge pu·
lya, Budapest, Ma.daгsk a , (• Meteor« 1

Мпц Месец

Прва четврт

Пун Месец

Посп. четврт

Ьlikacij e)

.
10) Astronomical soc1ety
of S ou th Africa
thl ' саре
Good Норе, Juina Afrjk a , (»Mon У
(U zagгadj smo stavili n aziv casopisa
drustva) .
.
··е i
Clano_vi Dru~tva mogu dob~ti p u bl tkaCI ) stva
gomjih drusta.va na citanj e. B!Ьl!Oteka D~ adu
se na Astronomskoj opservatorijj u В ео r '

~ \~ :1~
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ОЈ<ултације сјајнијих некретница

\0

децембра може се посматрати заклаљаље

звезда К

3tleэ,qe је

Pisc

4,9

иза Месеца. Привидна величина

а положајни угао појаве

~Р1Щ11је су:

67'.

Кр а гујевац

Времен:1

Ни ш

21
21
21
21
21

29.9
30.6
31.4
32.2
33.4

П л ане т е

Мер-к.ур - 12 октобра је у највећој заnадној
елонгацији (18' W). Може се посматрати пре излаза

Сунца над источним хоризонтом. Тада је привидне

величи не -Q,3 и пречника 7". У фази је "последље
четврти". После ово11 датума Меркур постаје не
видљив јер се привидно приближава Сунцу да б и
12 новембра доспео у горљу конјукцију. Поново

је погодан за посматраље у дане око 25 децембра
када је у највећој источној елонrацији (20' Е).
Привидне је величине -о.3 * пречника 7". Фаза " прв а четврт" .

П01108&ј Месеца није nоrодаи за 1Ј0с::м-._

....... ,..... ..,.r81P!Je•
- - - се ар116.1..
CJ1III1 тоаом 1j)OI88Ce"'•J•
Ь"*',__ Wf61. noCIP'08pa
&:111 е~~~о 2h а крајем Аецембра
aoe.w ,_ и. с Ј ЈоЈ ее мewwa оа"-37 1 ~

-

јер 11е се он у

.•

apii8IINIКX

личкна

8

npeчiUd ОА 18 ка

•

Јуrоисточюl крајеви

12 ~ је

ctOjy у с:а»еЈКђУ Водо.,ије а за
1.юсрекТ110 крет8ЈЫ ка с:азаежl)у Р~·
lВIWI с.11 1 стр. 47 1 npowJIOM броЈу ..васиоие >·
~- је J'ri\&BНOII 1 npaoJ nоnоании иоћк; У ок

nомрачево.
за

• к око 3h а 1 Aeцl!llбpf око noиol\11
Т- 0811 трн м еца Марс: с:е наrло удаљава Од
3ellaoe (ОА а ка 157 ИЈIКОНА I(IL'IOМI!ТIIPB) ТВКО да му
IIPJI81I,VOI npeчlf)U[ ona» О.'\ 22'" ка 11'" а сјај од
-1.2 11Р + 0:3 nptl8tt,AIIЮI 8 ЛИ'IЈfЈ
}lf'IMTrp Kpdl с:е .JIИJ>eKTIIO н nрелази из са•
11
у саза
д 110)к Види се У .цруrоЈ
IIOJI08RHK н h11 а и юnа')к сае раније: око 4h nn-

Уран -

н

noJI

у

око notsohи крајем децембра. У

ОМ OIIOГ тромес чја.

е~~~ђу Jr Рака ВИД1ЬИ11 Је nосле

1311ћЈс

ови .

-

-

-

-

-

-

15

зо

12

теро:м

25

сецом

21

35

Марс у копјупкцији с Ме<:ецоw 9 0
Ори~
·
Венера у к~жјупкцијu с Јуnи-

Јуnитер

у

копјuпкцијu

с

Ме-

6.3

Венера у копјупкцији с Месецом 6.4
Тауриди
Ариетиди

Уран у застоју
Меркур 'У горњој

копјуякцији са

СУ!ЩеМ

13 12 34
16
18
2 06
27
27 16
2
11 20 41
13
21 22 оо

И3 на~ з мље нсће бlfТII в1sд.љиво цело nоира

е. Уоnште lle се видети само nочетак улаза Ме

а у сенху, 8 113 крајњнх заnадннх делова наше

Марс у коnјупкцијu с Месецом

6.9

Леониди
Потпуно nомрачење Месеца

Јуnитер у 'КОnјупкцијu с Месецом

62

Сатурн у копјупкцији са Сунцем ·
Делимично

nомрач~е

Сунца

Марс у 'КОnјупкцији с Ме<:ецом

5.0

Геминиди

Сунце улази у знак Јарца . По-

четак зиме

и no•seтox тотnлитета.

11

Лодаци су ови:
Месец улози у сенку Почет к n~ог nомра•sења

1.323

-

-

nрвог ,110днра:

ВелИ'11018 nомрачења:

су

Марс у засто)у

29

31
12 .:_
12 13
12 22

Тихи океан.

yrao

25

зо

н апн "'па1и свr раније: око 19h крајем

Положајни

фаза

nомрачења

Меркур у нaj~elloj елонrацијн

~

Oaor тромес •1ја бкhе два nомр;~чења; једно потпун , М
о и Ј дно депн.vично. Сун•sево.
Ј
нове.мбра - потn11но nо.мрачење Месеца.
О6л ст аид,."Ькаос:ти' Арктик, Евроnа, сем крајњег
ЈуrоисtОка, с а роЗЈinадна Африка, северна обала
А3К)в, С DCPII
11 Јужн Америка, Aтлafrl'CПI И

с ч

подаци

Појаве у Суичеву систеау

12
з
13
о
16 16

Atцl!llбpa .

ч

наше земље CМast

Свршетак помраче1ьа

У npК81fJPIOj је близини Сунца. Није

ИМ Д

Београд

Hajoella

neptcoдy сјај му расте о:~ -1 2 до -1.7 npи8КIOflfX ПЈIИЧКНа 8 npeЧНIIK O;t 31" 11а 38".
BИAJI>tdl

._..

7 ~~~~
~
9
положајни yrao последљег додџра : 92•.2 8 11
величина nомрачења: 0.432 Сунчева """"
•• ""''IIIJ!жa.

~1

Сатиж -

ЈВ.,азнт;-·,....

и део Србије) видеће цело nо.ирачење д~AotarJa
осталюс областима Југославије СуНЦе 'већ 1 ће Ј

, _ JI8Cr8No8

._,..oм октобра

nомрачења

()6Јiаст видљивости: Евроnа сем атлав'!'Сit СЈ/111111..
с:емроисточна Африка и Азија изузев ЈУе
ккх и североисточних области.
тонето..

Ј>еотроtр8АЈК је. Прошао Је onoзiЩ)I)y.

JI8PC -

време

JI8A с:еверозаnаДЈ~Ш~ хоризонтом.
z деце.а6ра - деАtLАtмчяо nо..рачi!Ње

m

24
25

6 2.6
7 8.0

12
1

26 22

32

-

Јупитер у копјупкцији с Ме<:ецом
Меркур у највећој елонгацији
Венера у копјупкцији са Са-

турНО!оl

99"

29

Мсrечева nречника.

13

54

Сатурн у копјупкцији с Месецом

6.0
19.9

0.5 N
0.7 s

Ефемер•де век•х променљивих

ЗaeJ.II

Ptr e.l

"

1

фаз. l
m

оwтобар

ноаtwбар

2
19
22
9
11
14

Аtцеwбар

4
7
24
27
:а.

Taurl

m

октобар

,

децембар

Звезда

Час

Датум

2
13

18.8
23.6
20.4
1.2
22.1
19.0
23.8
20.7
17.3
22.4
19.2
21.2
0.8

). Taurl

1

фаза
m

Ча с

Датум

1

децембар

\б

20
24
28
а

Cephel

м

новембар
децембар

о

м

новембар

R Hydrae

м

новембар

Т

м

октобар

Cell

Cephel

18
2
15
31

23.6
22.6
21.4
20.2
2Н

0.8
\8.3
20.7

26
11
19
А . Кu бичела

Na trecoj
Delegati

па

IX

straпi

korica :

Копg resu ме 11ипагоdпе astroпomske uпije

(gore)

meritki umetпlk-slikar Chesley Boпeste/1 ovako za ml·sl·ЈО 1s
. krcavaпJe
. па Mesec vas1опе" od Willy Ley-a i Chasley Boneste/1-a ( dole)

. kпjige "OsvajaiЦl
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Societe Astronautique de l'Union Aeronautique
ique •R Bo~kovi~• et de ~ - kova 4/1 вeograd, Yougoslavie.
Bulletln de la Societe AstronlomAdresse': VЛSIONA. Uzun- U'
,
de Youaoslav е .
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ЈАНКОВИЋ ,

ВЛАДИМИР АЈВАЗ, д-р РАДОВАН Д миЛивоЈ ЈУГИН и МИЛОРАД ПРОТИЋ
t&t&.X.

БРАНИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ , vt&.X.

Одговорни

уреднvк
НЕНАД ЈАНКОВИЋ

р ђе

Бошковиh" и Асrронаутичког друштва

ВАСИОНА, часопис Астрономско~ друштва ~е:и ~ пута годишље

Годишња претплата

ваздУхопловног савеза ЈугославиЈе, .;з::~:и оба р Друштва добијај·у часопис бесплатно.

240 дпнара, поједпни број 60 динара. л колективну претплату : четири ученика који се
УчеИИIVS свих школа могу користитииже
чланарину од по 60 динара годишње сваки,
учлане У једно од Друштава, уз с:сопи~ _ Уредништво и администрациј а: Београд,

доб:1јају заједнички је~н ф~;л;;_;; 1

Узув-Мир~?ва 4/ I. -;ансе:: фах
ВАСИОНУ . -

Поштва

Астрономскоr друш

872 .:._

_

ч'ековни рачун 101-Т-318, са напомен ом

,ЗА

Власник и издавач: "Аеросвет", лист ВСЈ. - Адреса

Руђер Бо~ковиh": Београд, Волгина 7, број рачунске књижице

НЈ-КВ-32-6564160. -

Штампа ВШП Београд.

Снимак познате "КР

АБ" JIIIГ.td
•

u ranljem jednom predavanju koje је objavljeno
u .vasjoni• ukг11tko su q&vedenj osnovni problemi roveka kao \eta~ odnosno putnika u vasionskom brodu.
Т1 proЬlemj u su~tlni postoje 1 na dalje, а postoja~e
pre<rvldivo јо§ dugl niz godina, јег dana§nj.iln sredstvtma i pod dosada poznatim okolnostima. interp\anetami \et гaketa а ljudskom posadom јо~ uvek је
OIIIDO primamljiva ј Шbudljiva tema !iVe VeCeg broja
popu\amo nau~njh, sa mnogo fant.a.:zije protkanjh pub\ikacija.
Treba da smo svesni da su ti proЬ\eml samo na
prvj pogled tako jednostavni i da је njihovo Ьlisko
ostvarenje samo pгijatna vaгka ј omi\jena vizija buduroosti. То nara~o ne zna~i da је neostvarljiva utoplja, јег postoje indicjje za гealno ге~еnје pitanja u
Ьuducnosti, ali svakako tek u d&\joj buducnosti uz
prethodno ulaganje ogromnog truda i materijalnjh
sredstava.
Zasada treba da pog\edamo stvarnosti u o~i. Nema
aumnje da su dosadaSnja dostignuca vazduhoplovstva,
nal'OCito ako se uzme u obzir ovaj vrlo kratak vek od
53 godine letenja avionom sa motorom, veoma zna~jna. Preko troposfere pre~lo se u stratosferu , ali tu
se ~sada 1 zasta\o. Usloyi \eta na velikim visinama
izlskuju radikalnu izmenu dosada~njih oЬlika vazduhop\ova, motoгa, pogonskih sredstava, materjjala za
izgradnju aviona, а pre svega ekolo~ki momenti za
oov~::ka su u tim sferarna sve teii i tefi .
Tehnika је delimil:'no re ~ ila svoj deo zadatka. Ra·
kete novog oЫika, snaЬdeven e narol:'itim pogonskim
sretstvom ј ostalom opremom, ро l:'ak i sa ek spe rimentalnim zivotinjama u svojim celijarna, dosegl e su do
sada neslucene vi sine. Na jdalj e је stig.)a komЬinova na
.-aketa • WAC Coгpora l • + • V-2 • dosega vsi visinu od
402 km. Istina da је to jos da leko od fi zika ln e gra nice
atmosfere za koju se sm a tra da se nalazi negde oko
600 milja tj . oko 1000 km ., a li nas ohra bruje cinj en ica
:la је proЬ!em iako ne kvantita tivno а ono kvalitativno u osnovi resen.
Sondatne rakete pr·eko svoji h instrumenata da le
su oЬilje korjsnih podataka о oriU ka ma ko je vladaju
u viAim slojevima atmos fere, a li . kao sto rekosmo, sve
se Ј~ odigrava u n asoj a tmos fer i. а jos sa mo nas lu~ujemo sto Ьi moglo Ьi t i izva п te a tmosfe r·e u med uzvezdanom prostoru . Mozda cemo о tome mnogo vise
~~ saznati kada se idu ce god ine la nsira u vas ionu
PI'Vi v~tal:'ki satelit Zeml je.
Prvo pretstoji d ak le tezak za data k da se resc svi
PI'OЬ\emi koji su u vezi sa funkcij om atmoвfere u od nosu na avion i п а cov eka. Najv i~ a t -.:k:r do koj e ј е
oovek dopro jeste v i siпa koj u је dost igao Dllg lasov
aVion •Skyrocket« sa pilo tom Bill Pt· i d g m aлo m 1951. i
Colmanom Carl-om 1953 а koja iznosi oko 25 km .
Мnogo studija, mn ogo vгemen a i novca је utrose no
dok se i ta.j let omogш': io. Ia ko u vas ioп s k im razmerama ta visina ne imponu je na r ol:'ito, ovom l et u sc ipak

mo!e pripisatl, molda 111~ UI&Qj kao Jto је Ьtо prYI
let aviona. A'l(ion • Skyrocket• avakako zulutuje svoje
mesto u mшeju pored krhke maline prvo& avtona. а
verovatno ~е kroz izvestan broj &odlna postojaU lllta
to\ika razlika lzmedu njega 1 modemih vazduЬop&on
Ьuducnosti kao Ato on danas glgantakl otskate od 11"8
graci\ne sprave bra~e WrigM.
All pre nego Ato Ь1 se tako daleko dollo ~t.l\oji
ogromno ро\је rada za tlmove nalli!nlka 1% svth arana
nauke. Motda је najteti zadвtak pripao Ьiolocijl i medlcini koi.e moraju da r&alnaju na dejstvo avth do
sada pozџatih i nepoznat\h faktora na livi organizam
а narofito na foveka kako .Ьi se ne samo odrtao na
zivotu nego i s~uvao sve svoje psiho-fizi~e вpoeoh
nosti pod vrlo komplikovanim 1 dugotrajnim uslovima
u visokim slojevima atmosfere i u lnterplanetamom
prostoru.
Radi prou~vanja tih uslova i p[.Onala!enja nafina
da se pri1;1godi oovek na. te uslove i stvori mogu~nost
leta novih tehnifkih sprava sa oovekom, godine 11148
organizovana је posebna radna grupa u !ko\i za vazduhoplovnu medicinu u Randolph-Field-u (Tex.as-SAD)
pod imenom Odeljenje za vasi.onsku medicinu. Оvв OC'ganizacija је vrlo brzo doЬila vellki broj saradnika 1
na univerzitetimв, te је poprimila meo:1un a rodni karakter. Danas vee postoji veliki broj puЬiikac l jв . Tako
је p~le godine u va ~ ingtonu u okviru kongresa svetskog udruzenja za vazduhoplovnu medicinu od ukupno
40 referata samo sa podrul:'ja vasionske medlcine Ьi\о
8 tJ . 20 % l:'ime ј е podvul:'ena vaznost te savremene
proЬ\ emat i k e.

Ako ra zmotrimo koj i su to najva!niji medlcinski
sa ko jima l:emo se s resti u vШm slojevima
atmosfe re odnos пo u va s ioni, а kojih do sad a nije Ьilo ,
to ce mo vid e ti d<~ ih ima i novih а i sta cijih, samo u
drugom oЬ!iku .
ProЬl e m br. 1 ј е dlsaпje tj . prima nje kiseonika
kroz pluca, по taj pr·oЬl em ј е u principu resen pomocu
raznih ureo:1aja sve d o visi ne od 50.000 stopa tj . 15 km.
Na vel: im visi na ma od ov e ра sve do ш te rpl anetam og
prostora su u slo vi ide ntil:'n i. B ez k i~eo n ik a v re m e п ska
reze rva kons ta ntno izn os i svega do 15 sekundt , а to
znaci da se n a tim v isi na ma ро presta nku ud isan ja
ki seon ika prosel:'no osta je svega d o 15 sekund i pri tistoj svesti . O bezbeo:1 en je kiseon ik o m za celo vrem e let a
ј е nemin ovno . Naj jed nosta vn ile r e e n je Ьi Ьil o d<~ se
pon ese d o v ol j п a ko licin a t ecnog kiseon ika, ali s obzi r om na tг aja n je le\.<:1 i Ь гој lj ud i t a Ы kolic ina mora la
Ьil i vrlo vel ika sto opet ra o:1a d t-u ge p ro Ь\ e m e ko nstru k tori m a itd . Bol je izgleda r c&cn je rege п eracije k iseon ika pomol: u Ьi l! a e vcntu a ln o n eki h \Ts ta a lgi iz
gгupe Chlore ll a k oje Ьi i stov r·e m e п o ol_kl::щja l e i СО ,
i d a valc О , i t ro~ ilc izmet za svoje гas l: c n!c а uz to
Ьi siuii le i za po tpu n u i s hгantr ро a d c vasion skog
brod<J.
proЬ\emi
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I8ЬnDa је proЫem Ьr. 2. Iako nd organizam mole da nagomila rezervnog materjjaJa za neko vreme
lpak је pltaoje hrane 1 vode vrlo delikatan 1 teiko reilv proЫem kod Ietova du!eg tra3anja. Naravno da ј:
najJ;~roatlje reienje poneti dovoljno kon~nt~
0
hrane all tu је opet vellka tetina 1 zapreпuna
retlv 'proЫem konstruktorlma vazduhoplova .. Mof.da
Ы tu bila od koriatl ohiЬernizacljac tj. bladen]e 1 dovodenje u вtanje >Ot!lrnskog sna• poj~njh_ f_Jano~a ро=
aade na smenu. Та tehnika se vee pпmen]UJe u IZП1'_11
nJm slufajevima u medjcjnj 1 na ljudjqJoЭ, _а u_ ~ee1m
razmerama se ." proufava na toplokrvnjm z1votmJama,
al1 11П10 ј~ daleko od Џtе primene.
Drugo reienje Ьi bilo gore pome~utl ЬiolcЊki ~
nac prerade jzmeta ј со, pomo~ alg1. Na tom polJ~
ае vee prilifno mnogo uspelo. Hidrok_џlture povzta bl
tetko mogle da dodu u oЬzir, sem ako se n~ uspe _da
se pomoeu nuklearne energije 11:natno ubrza 1 poll_ol]sa
raA~enje ЫЈјаkа, §to је vee ekspe_rimentalno donekle
uspelo.
.
.
Ogrorџnu doЫt Ы znablg osvajanje tajne fotosш
teze tj . pravljenja organske -materije iz anorgansk.ih
sastojak~ рофоСU Sunreve energjje ili eventualno
nuklearnom energjjom. Tu tajnu, koju svaka_ travk,a
savrAeno poznaje ~ koristi, fovek na ialost JOS n!Je
- uspeo da ptrgne prirodj, мozda ы se time j~?m ~·
sv!llda resjo ne samo proЫem ostanka u va_s1orn nego
1 proЬlem jshrane ј mirnog zjvota na ovoj nasoj ne~
mlrnoj, ratom, gladu, nevoljom ј bedom pustosenoJ
planetl.
·
UdaJjujuci se sve vise od Zemije iskrsava proЬlem
amanJenJa gravitaclone sile tj . stanje subgravitacije ili
fak stanje bez gravjtacije. U takvom stanju Ьеz teZine
ne znamo kako Ы se odvjjao rad nasih organa koji su
celog svog veka zjveli pod dejstvom sile Zemljine teze.
Pokusavano је da se ispita dejstvo takvog stanja kod
zlvotjnja, ali ti su se eksperimenti omogli jzvoditi samo
u vrlo kratkom vremenskom trajanju od ро nekoliko
sekundi. Eksperiment је pokazao da su zivotinje probu vrlo dobro izdriale ali sta Ьi Ьilo kod duzeg trajanja ovakvog stanja to $е jos ne zna.
U viSim slojevima atmosfere sve vise dolaze do
izrЏaja razne vrste zraeenja koja su od itekako vellkog znafaja ро foveka ј svu zivu materiju. Tako na
pr. ultravioletno 1ZJ1lfenje imamo i па Zemlji, ali је
slaЬog intenziteta posto atmosfera apsorbuje najveej
deo zrafenja. U vШm slojevima је atmosfera sve reda ј sve flstjja ра sve manje apsorbuje, te је intenz"tet
zrafenja sve jaci. Od 30 dQ 50 kщ. щ:laljen od Zemlje
nalazj se sloj Ozona (Оа) kojl uplja 11aJveei deo ultravloletnog zraeenja koje dolazl sa. Sunca а koje Ы Ьеz
za5tite tqg omotaca un!Stilo sve Zivo na Zemijj. Iznad
toga sloj<j d~kle ultraljuЬicasti zraci su smrtonosnj za
zivu materiju i mora se predvideti . efikasna zastita
sto opet sa svoje strane doprinosi pov·eeanju teiine
vasionskog broda.
Jos o~><v>nije i prodornij!! zracenje pгetstavljaju
koanlёkl zracl kojj takode dola11:e sa Sunca. U vrlo slaЬim kobljnama dopjre nesto i do Ze!)1]je; a.Ji najveej
deo up!je vazdu8ni omotaf Zemije. Od 2() km. na vi~e
to zracenje је vee intenzjvnije, а od 20~300 ~- daljE'
atmosfera jedva Шti od njega. Na visini od II0--100 km.
aparati sondainih raketa registruju jednu vrstu meklh •Х• (Rendgen) zrakova koji su t;1kode opasnj Za.
z!vu mat~riju .
Od svih ovih vrsta zracenja najzna.l!ajniji i najv~i
proЬlem pretstavlja. kozmi~ko zracenje о kojem se u
posl~nje vreme vrlo mnogo piAe, naroc.ito о krupnjm
cestJca!J}a tzv. primarnog zral:lenja koje su naro~ito
razo!'ne.

Materijalnjh eestica u vjdu tzv. ~OZmlёke 11
do meteorl&a ј meteora ogromne kшeticke en.~
ра leda da jma svuda ро interplanetamom Рго '1iJt
~ njih preti djrektna oJ>З:Snost us1ed sudara 1s:o~
kog unistenja. Tu opet do 12vesne mere moze da ~.....1.. na i ~vrstina zjda vazdu~nog broda !to . ititi
d.,... Ј1
•.
ь d
t'
1 01\оо
mora da povel:a tezmu ro_ а, а 1me stva.ra 1 0 ~1
nove glavoЬo1je konstruktonma.
Pet
ProЫem epiremnlh_te~peratura ј vrlo niskih
apso1utne p.ule, i _vr1o vJsoklh do 1000"С ј vi~e !4k do
је skop{:an 88 yehkim poteikoeama. U na5oj atrnos~
od 30 km. na viSe temperatura. raste sve do 70-..ао !i
тu oP.da, ра opet raste sve vise ј do oko 10ОО'С. Т~
tteЬa dodaЏ stvaran]e toplote us~ed adJaЬatiene ko:
presije ј fr1kc1Je. рп vel!k1'_11 brzшama koJe su nellli.
novne vee ј u viS.lm s1oJeV1ma nase. atmosfere. JedQn
od najtezih рrоЫе~а _Је Ьа~ prona1azenJe odgovaraju.
ceg materijala kOJI Ь1 1zd~o. te Wl_soke teщperature
а posle se postav1Ja р1tащ~ JzolaCJ]e kaЫ_ne ad tth
ekstremmh 1emperi\tura, posto znaщo . da Је ~ove~iji
organizam ude5en za n9r:uшlno funkcющsa.nje sarno
u relativno usklffi graшcama promene temperatul)!.
ProЬlem izdгZljvosti kod velikih brzina i ubi'Zanja
pomenut је u rашЈе~ _~la~u . Tu se_ пета sta dodati
po~tO SU granice 1zdrzl]IVOStJ VeC defJПJtiVПO U(Vr<!en
i kod dosadaбnjjh opita. Sama brzina ma kolika one
Ыlа, ako је kr~tanje ravnomerno 1 pravolinijsko nern:
znaeaja. Najv~1 proЬlem Је poletaщe 1 sl:tanje tj. ро.
zitivno i negat1vno ubf1:i!ПJ e. Isto tako vazan ШOJ!!enat
је i eventua.lш nagl1 prek1~ rada mqtora. Tu Ы moglo
doci do vrlo jakih ubrzaщa ko]a ~ovek ne Ы bio u
stanju da i1ZdJ:Zi.
·
Tesko re5j_v proЬlem је napustanje vazduhoplova u
slucaju kvara, pozara jtd. Vec prj sadasnjim brzinarna
i na. do sada postignutim visinp.шa је napиStanje aViona skopcano s_a v~likjm rjzikom. Kgnstruisana. su naro~ita odela sa pritiskom, hermetske caure i kabine za
izbacivanje, ali rezultatj jos njsu ni iz daleka zadovoljavajucj.
Glavne poteSkoce pri tome su: njzak barometal'$ki
pritisak, ekstremne temperature, пedostatak kiseonika,
i mehanjc\!:e povrede usled jakog udara vazdиha te
unutrasnje PQ.vrede usled velikog optE'recnja и ·•G•.
·veliku potencijalnu opasnost u toku celog Jeta
pretstavlja mogucnost proboja hermeticke ka•Ьine sto
Ьi dovelo do ekspJozjvne dekompresjje koja Ьi na vrlo
velikim visjnama Ьila fatalna. Koпs trui sa na su zastitna od~la raznih tipova koja Ьi do izvesnog stepena
mogla da stite organjzam, ali pravog resenj a jos nета.
·Sve te zastjtne mere imaju osnovni n edostatak da su
sашо kratko vreme efjkasne, а kada se 1-adi о velikim visjnama vreme zastite Ьi moralo sa visinom proporcijalno da raste.
Sa ogromnjm jnteresovanjem se ocekuje najav·
ljeno lansjranje ve5tackog satelita Zemlje и iducoj
geofizickoj godjnj. То се verovatno znacitj prekretnicu ј stvorф mogucnosti za citav niz novih sve zna·
cajnijih pokusaja otkrjvanja tajni vasione koje su nam
јо~ doprim delom skrivene. Bez tacnog poznavanja
sredine u kojoj treba da se obavi interplanetarni Iet
ne mozemo pronaci nj odgovaraj uca pomocna odnosno
odbranbena sredstva, za coveka, buduceg vasionskO!
putnika..
Verujemo da с.е nauka preuzeti ј dalje voditi sve
ove oЬimne i teske radove i da се prvu posadu va·
sionskog broda buducnost sacin javati naucnici а ne
vojnici.
Dт. Матkо Janiit
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Osvrt па MeCfunarodni astronauticki
kongres u Rimu
. u velikam i svijetlom predvorju monumenta'
kongresne palace (Pal~ dei Congress.i) u Rimu
gli su se nedavno ~utJ skoro svi evropskj jezicL NaiJПe, u vremenu od 17 do 22 septembra 0 . g. odrtan је
tаЈПО sedJn.i _kong;re~ ~~unarodne astronauticke federacije, ko]l Је u ~v]ec1t1 gгad « privukao oko 4ОО uce- •
snika iz 26 zemalJa.
·

mZ::

Od svih k~ngresa IAF, koji su do sa<1a odrZani u
raznim ~dovlffia ~оР7, ov~j !е. prema m ' Щenju
velike vecme ucesnika, Ью_ n&Juspjesniji i najzanlmljivij!, kako ро bra:!u u~esn~a tako ј ро temama, koje
su bile u programu zas]edaщa kong1·esa.

~o~ed zv~nicnih_ predstavnika naciona!nih astr~
nautitkih d;rustav~ 1 _s trucщaka, koji su na kongresu
tznijeli svo]a sаорсе~ча u oЬliku naucn~tehni~kih referata, m~u uce~шcJma. kongresa bilo је nekoliko
ucenjaka 1 strucщaka SV]etskog glasa, kao na pr. Dr.
Whipple, cuveш astronom . astrofizi~kog opservatorija
u нarwardu , prof. Dr. Ј ._ Ackeret, ]edan od najistaknutjjih suvremenih aerodmam1cara, prof. Dr. Е . Sanger i njegova supruga Dr. Irene Sanger, koje danas
иbrajaju u najbolje strucnjake za proЬleme fizike
mlaznog pogona, kao i jos mnogo drugih istaknutih
strucnj~ka iz raznih grana nauke i tehnike, koje sintetiziraJU astroпautlku .

'

Qtvaranje kongresa izvr§eno је veoma sveC!ano u
veli)coj kongre.snoj dvorani \i prisustvu mnogoЬrojnih
predstavnika jtaJijanske ratne moП18Jice i гatnog vazduhop~ ovstva . UCesnike kongresa .p<Wiravio је najprije
gradonacelnik Rima. Zatim su govorili F. Durand,
~redsjednik IAF i prof. А. Crocco, predsjednik jtali]anskog astronautickog dru§tva i na)zad је rnini8tar
za odgoj, kao predstavnik jtalijanske vlade, kratkim
ali veoma srdacnim govorom pozdravio uCesn.\ke koogresa i zazelio im ,mnogo uspjeha u radu.
U predvorju kongresne pala~e biJa је iz.lo!ena raspo\oziva literatura iz podru~ja raketne tehnike i astronautike, kao ј dva modela raketa i to model ameri~ke sondazne rakete tipa • АеrоЬее• i jot jedan druCi
eksperimentalni tip ameri~kih raketa za istra!ivanja
iono· ferc.

Iz SAD kongresu је p1·isustvovalo oko 50 s!Jrucnjaka iz raznih ustanova oruzanih snaga (vojska, morrщrica i vazduhoplovstvo), koji su Ьili d~legirani od
svojih ustanova. Britansko interplanetarno drustvo
bilo је zastupljeпo sa 20 svojih clanova, koji su svi
doSli na kongres •jz vlastitih pobuda. Poljska delegacija
imala је 8 c'anova. od kojih su dva iznijeli svoje referate na kong1·esu . Iz Jugoslavije је kongresu prisustvovao samo pot p jsani.
Prva dva dana za sjeda nja bila s и posvecena oficije!nom dij elu kongresa. Као novi Clanovj IAF primljena su astronзuticka d t'Ustva F ra ncuske i Poljske,
kao ј Akademija n a uka SSSR-a. Na celu francuske
delegacije Ьiо је vazduhoplovn i general Berger on, а na
celu delegacije Akademije n auka SSSR-a akademik
Leonid Sedov, predsjednik intнplanetat-ne kom !sije
koja, radi pod pokrovitel jstvom v!ade SSSR-a sa zadatkom, da koordinira istrazivacke radove na jzgradnji Zemljinih satelita i le ta u svemi1·. Ukupni broj
clanova nacionalnih a stronautickih drustava, koja su
иNanjena u IAF, povecao se od 8856 (u 1955 godini) na
preko 10000 Clanova.
Vec је proslogodisnji kongres u K openhagenu jednodusno pozdravio inicijativu vlade SAD о ucestvovanju na m edunarodno j bazi u lansiranj u um jetn ih
Zemljinih satelita u okviru Meduna·r odne geofizicke
godine 1957/ 58. Т ај pгogram jma izvanredno znacenje
za dal jnji razvitak na medиnarodnoj osnovi i u m iJ·oljuЫve svrhe svih grana nauke ј tehnike . koje zasijecaju u astronautiku. On је doblo jos vece znacenje
kad su uskoro zatim ј druge velike zeml je, kao· na pr.
SSSR i Velika B гitanjja , izjavile da се ј one aktjvno
иcestvovati ~ пjegovom ostvarenju.
. Stoga је razumljivo , da su najvecu paznju prjvuk!i referati amerjckih stгucnjaka о proj ~ktu satelitske
rakete »Vengat·d « (prethodnica) , koja Ьi jmala zadatak, da ponese umjetni satelit do njegove putanje
kruzenja oko Zemlj e.

Sl. 1. - Pogled па ртеdvотје kongresne palal!e u Rimu, и kojoj је odтtan VII Medunarodni astronauti l!ki
kongres

U toku kongt·esa prikazivani su u ve~ernj i m satima dokumentami filmovi, od kojih је n aj veci inteгes pobudio Walt-Disneyev film »Men ·n Spacec, koji
је izraden uz saradnju Dr. von Brauna, Willy Leya i
Dr. Н. Strugholda.
Na prv im dvj ema tehni~kim sjednicama izneseno
је 9 referata о umjetnim satelitima, koji su pobudili
velik interes strucnjaka. U njima se govo1·ilo о tem p·eJ-aturnim proЬlemima satelita (prof. S . F . S inger) ,
о tome kako се satelit postici svoj u putanju krиZenja
i kakav се oЬlik ima ti takva putanja, k ao i kakvo се
blti ustrojstvo tih satelita s obzirom da oni zapravo
tгеЬа da budu minijatumi letel:i laboratoriji, opreml jeni specijaJnim mikroinstrumentima za m jerenje
razlicitih podataka о visokim slojevima a tmosfere , kao
i uredajima za telemetriranje tih podataka na Zemlju.
Od svih izn esenih referata о tim proЬlemima џaj
vecu је pozornost privu.kao referat americkog st1·ucnjaka N. S. Felta о satelit; koj гaketi • Vengard •. B it
се to trostepena raketa ukupne duiine od oko 24 т i
ukupne tezine od oko 11 tona . Donjэ i St"ednja raketa
Ьit се u svom letu upravljane sa Zernlje s pomoeu
гadia.

Zanimljivo

је,

da satelitska 1·aketa >>Venga.t'd« n e

S~rucni djo rada kongгesa odvijao se na tehnickim

се imati nikakve staЬilizatore na svom donjem d ijelu.
Bit се to prva velika raketa bez takvih pomoenih

odгzavani su u moderno Ul'tdenoj kongгesnoj d vora ni
sa 60~ . sjediSta, koja su sva opremljena slusa licama i
UredaJlma za simultano prevodenje na pet jezika.

иredaja za stabllizaciju leta u donjim slojevima atmosfere. Raketa се Ьiti stabiliziгana na adekvatan nacin
i to pomocu гaketn og motot·a, koji се posred>tvom
K aJГdanovog zgloba Ьi t i objesen u tгuptt rakete . Pron:jenom poloiaja _m?toгa u odnosu na kup rakete mijenJa se 1 Pravac ISt]ecanja plinskog mlaza а time s ~
moze mijenjati ро zelji i pt-avac leta rake'te. Time se
ujedno postiZe manja tezina letelice.

.

5
J_edшcama, na ko jima su iznesena 43 referata iz raz~ Podrucja raketne tehnike i astronautike. Od toga
Ј~ ~ilo 18 arnerickih, 8 talijanskih, 5 njemackih , 4 au~- ГlJs!ta , 2_holandska, 2 poljska i ро 1 svedski, argenlns~l, egtpatski i engleski. Refet·a ' i s disku -ijamd
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\lll'8deDi jedaD u d.rugj.
om кomponente go~ motora • tekutlr!' JIRiV ~а trupa raketnOC
rtva au tekutl k18ikj i Ьenzpod:~~artln & со., dok ~

закључио да Сириус мора имати невидљивог nра

.utoJI od trt вt.epena, kojl au
lateUtlka N raketa Prvi stepen doЬiva poeon od

utema povjerena е

El tric

company.

18pred aamog raketnog motora na

11Z1

1 · · u~

lonМi aistem izgraduje General 1 ~se rezervoar za

vodl.kov auperoksld, koji se nakon dekom':;;~ za
treЬijava u oЬiiku pare ~k~~:za napajanje
poJOn turko~lnepon,~{:т:-kgoriv~. ~u se nalaze i spremmotora

Sl. 2. -

Modeli ameтitkih diтigovanin pтojektila
pтedvoтju kongresne pal4te

u.

nici u . oЫiku lopte za helij . koji slu!i da drfi ро~р~~
tlskom gorivo i tekucl kisik prvog stepena. Is::; ·kim
spremnika 5 helijem щр·ас:!еn је rezervoar s ро n >
lorivorn i гezervoar s tekucim kislkom.
Zidovi rezervoara za gorivo slufe istovremeno kao
oplata rakete. Na taj se nal!ln postife znatna. usteda_ ~
te!lni. Prvi stepen ima du!inu od oko 14 т t promJe
od oko 115 ст.
Drugi stepen satelitske rakete »Vengard• opr_emljen је raketnim motorom, koji tзkoder up<>treЬI]ava
tekuce gorivo. 1 taj stepen гakete _an~ _Kard э novo
oЬjesiste za svoj motor, l!ime _se posti!e isti ef~kt kao
kod prvog stepena, tj . upravl]aщe vektora pottS~ ~а
vrijeme izgaranja goriva drugog stepena. NapaJanJe
гaketnog motOra komponentama goriva vrsi se ovd'e
pomoeu visokog pritiska u rezervoarima, а ne pomocu
pumpi. Dufi.Ila drugog stepena iznosi oko 9.5-_, т, а
promjer oko 80 ст.

ri
u taJ је stepen ugraden stvarni satei.:t u а..
k:f"opte promjeril 50 ст i teiine oko 10 kg.
ОЬ!!.

OStali referati odnooili su se na razlil:ita Pociru .
astronautike, koja ~е danas postala veorna SPecij~a
rana nauka. Tako Је na pr. ~ed1:1 ostal?ga bio ~
prijedlog za Mj~ev um]etni ~tellt. Osun tn. sen kongresu se rasprav.ljalo i ~ _Pi.t:mjima •svemin~
~va•, jer се to pitanзe. odasilJaщem Prvih UinJetn~
Zemljinih satelita poвtat1 veom_a aktuelno.
ч•
veoma zanimljivi Ы~i su 1 _refeгati i _diskusije
• t,st«-a!ivanjima na podru/!Ju sv_eпurske medtcine. tJ . о
nom su тeferatu bili iznes_eщ rezultati . ispitivan{~·
pona~anju l!ovj~jeg or~~J.Zma ';! slu/:aJu •stanja ~
te!ine«. Takvi su pokus~ tZVedeщ u SAD sa 16 оsоь,
ustanovljeno је, da P?Jecf!.nct posve lako PodnOSe
stanje, dok se drugi ~щei:aJU v~mц nelagodno i PGka~
· simptome svemtrSke bolestt. Odatle se Vidi da·
~~J~vak moei Ьiti pilot svemirskog leta1a.
:
lle
Opi:i utisak sa VII kong_resa M~~aJГodne astro.
nautil!ke fedeтacije mogao bt se otp~ilike ovako reu.
m irati: Mnoge /!injeni~e govo~e, ~а . Је l:ovje/!anstvo u
pogledu svog davnasnJe~ sna t teZnJe z~ J_etom u svemir do5lo priЬ!izno na tstu tOCku, u kOJOJ se ono ~
lazilo prije pola stoljei:a u pogle<;tu ostvarenja motcж.
nog leta. Dosada је l!ovjeku uspJel~ _d a o~tvari Ptve
»kratke skokove« raketa »V-~ ~ · »Yikmg« 1 drugih ti.
pova sonda.Znih rak.eta d~ vtsma od : oko 200 do 400
km Dana.Snje stanje razvttka nauke t tehnike dozv<>lja~a da se sagl~aju mnog<;>broj?-e .poteskoi:e, kojt
stoje na tom tmovitom putu t pruz~ P1:1nu nadu, da 1:е
se naci puta i nal!ina za svlada.vaщe tih pote5ko<:a.
Sto se til!e umjetnih Zemljinih ~t_e1 ilta doslo је na
kon·gresu do izra.Zaja, da uprkos velikom napreUщ
koji је u toku posljednjih godina postignut na pod.
rul!ju тak.etne teh~e, а . posebno so~da.Zn ; ~ raketa,
jos uVijek postoji cttav nlZ veoma sl~eш~ t deJ ka~
nih proЬ!ema, koje treba pretho<~:~o ЛJ ~ttl. Medutiщ
buduci da se ovdje radi о prestiZu vel1k1h zemalja.
koje su najavile oda.Siljanje u~jetnih s a~lita , а ]Що
se gotovo sve naucne i tehn~cke_ pote5koce mogu savladati ako stoje na raspolagan]ou potrebna materJ·
jadna sredstva, smatra se, da _се и t.oku Medшfaro<lщ
geofizil!ke godine 1957/ 58 doJs:ta_ b1tt lan~ 1 ra ш pm
umjetni Zemljini sate1iti, а tаз се d o g~ d a 1 . bez ~wn
nje, predstavljati prvi korak na putu u prostor lZVan
Zemlijnog zratnog omotaca.
. Ртоf. Dт . D. Bazjanac,
predsjedl_lik .Astronauticke sekcije НРD

времено излазила са рађањем Сунца , онда је то
био знак за егиnатске жреце , који су уједно били
и астрономи, а који су служили
Изиди,
богиљи
nлодности, да he наскоро надоhи велика вода Нила,
да he нанети муљ и учинити nоља nлодним. Та врло
сјајН'З звезда звала се Пасја звезда, или Сот, nрема
богу Анубису.

ског дана на исто место на небу тек nосле 1460
диН'З . Тај nериод времена зв а о с е Сот ов nepll~)·
Прави љ~гов узрок, тј . краће р ач уната година, ю 1
онда био nозн-ат. У љему су Египћ'ани гледали не&r
божанствену 'I'ајну.

Егиnатска звезда Сот је садашњ и Сириус,к:т::

О свему томе стоји још и данас уклесано хије
nоглифски.'\1 nисмом у разним старим храмовима .
На nример , у храму богиље Хатор у Дендерима

грчки

.,Божанствени Сот изазива Нил у nочетку го
.,Велики Сот блиста на небу, а Нил снажније

секуН'Зда маље од астрономске троnске г.одине, тј. ,

равнодневице до следеhе

равнодневице, то се у Егиnту у току

nролеhне

1460

година

У

аст р о н омским KaJIII1

тада се, Н'Зиме, мислило да је он н е n окретц~з е

li

као и све .остале некретне ил и фик сне зв te;кl!i

излази из својих изворишта."

од пролећне

.,Блистајуhи".

којој је Халеј констатовао соп с тв ено к ретањ;~езЈ!

дине."

Старовековни Егиnhани рачунали су годину са

значи

лозима Сириус се води nод именом Алфа
· Мајорис (а: СМа)
а ;
8
У XVII веку Сириус је би о n р в а звезд д~

уклеС'ано је овако:

365 дана . Пошто је то за 5 часова 48 минута и 46

епев:трова, 101а

тиоца. Сириусовоr nрат'!оца стварно је нашао
кларк 28 година касниЈе, ТЈ. 31 јануара 1862 године

се Сири:уеов nратилац вeЛИJtiDI о~~елом састоЈ• 10
атомских језrара . На њеrовој Ј~ noвpuDIJIII 38'1'0

са онд-а ~ов_осагра))еиим ~ајвећим телескоnом и~
свету. чиЈе ]е сочиво
ОбЈектива
имало 45 с.а у'

оречнику.

дакле, Сир!Q'с је двојии звездаии систе>а. то је
данас добро nознато . Главна звезда, тј . комnонента

А и њен nр':!тилац,
комnонента Б, оnисују своје
ст.азе око заЈедничко~ центра гравитације за око

·

100000

0Т'1'В је м._ Cl,l

.18

огромно велика rравtrrациоиа сила. Клатно које ва

Земљи изведе једно IUiaћeњe :у секунди, извоюuю
би на поврwини Сир!Q'совоr nратиоца 140 IUiaћt!IЬ&.
То значи, ослаљајући се ва часовник са IUia'I'Вoк,
наш земаљски дав од
10 УИнута .

Према
светлосне

24

часа nporeкao бк тамо 38

Ајнщтајновој
вибрације,

теорији

изазване

релатнвите'l'а,

атомским

вибраци

удзљено~т износи око

се мноrо сnорије одигравати. То значи дУЖюtе
светлосних таласа морају бити веће . Према томе,
сnектралне линије светЈI'З
Сири:усовоn
пратиоца

3000 милиона 1С... Тај систем

удаљен Је од пас 8.6 светлосних година, а nрибли

треба да су nомерене np~a црвеном делу сnектра.

је 25 nута СЈаЈНИЈа и 2.45 nута масивиија од Сунца, •
али има :о.tању сnецифичну тежину . Код Сунца је

скретаља треба да износи толико као кад се неко

жава се Су':'~ ~рзином 7.5 'IСЈА./сек_ Комnонента А

=

Одговарајући

рачуни

nоказују

да

величина

тоr

небеско тело удаљује од нас брзином 20 1СЈА. у се

1 с..•
1.41 грама ; компонента А им-а само о 88
rpa.'\fa у 1 с..•. Комnонента В је 10 000 nута слабије
сјаја од компоненте А. Она има неве~оватно ма";

кунди . Ајнwтајн није могао ексnериментално ,1111
докаже своје nретnоставке јер одrоварајуће услове
нигде није могао да нађе.

80 000

на

запремину. Та звезда у nречнику Је са..\1о око
1C.At. То значи да је маља од Јуnитера (nРеч
ник 142 700 1С ..) и од СатУРиа (nречник 120 800 'ICJA.) .
Али, и поред тако незнатне величине компонента в
је ма~ивна звезда. Сунце је с-амо 4 nроцента ма

сивниЈе од ње. Из овога се одмах види да је гу
стипа те

звезде

веома

велика .

Стварно

материја

~омnоненте В, величине кутије од wиб~ца. теwка

Је као 10 одраслих људи . Приближно 1 с..ч• тежи

35

Но, десио се срећан случај. Астроному Адамсу
оnсерваторији

Маунт

Вилсон

у

КаЈI'Ифорнији

усnело је да фотографиwе сnектар Сириусовоr nра
тиоца , иако то није било баш лако извести, јер се

У близини комnоненте В налазила 10 000 nута сјај
пиј а компонента А . И щта се видело? На том сnек

тру, одбивщи орбитална и радијална кретаља , о
стало је jow скрета ље nрема црвеном крају сnектра

бащ за онолико колико је захтевала Ајнwтајиова

Тако огромну велику збијеност м атерије мо

теорија, тј . 20 1Сх/ сек. На тај начин Ајнштајнова
теорија рел-ативитета добила је јЬш једну потврду .

мензије атома . ~на се да цео атом, тј . језгро за

КОЈОЈ су они очекивали надолазак велике воде реке

1CZ.

жемо разумети само онда кад зн амо састав и ди

једно са електронима , има у nречнику 1 стомилио
нити д~ сх (10-'). Али nречник самог језгра, без

. ~то, Пасја звезда древних Егиnhана, nрема

Нила, оди~р-ала је, почев од XVII века, дивну улогу

У модерноЈ

астрономији .

Гeopzuje Бороцки

ВЕШТА ЧКИ ЗЕМЉИН САТЕЛИТ
У својим уnорним исrраживаљима

човек је

ОСВОЈ';'О и nос.Ј_Једљу тачку на nоврUIИни Земљ е , до
шао . Је до НаЈвеhих дубина океана и сада уnорно
осваЈа висине не само до nоследљих гр ани ца атмо

сфере него жели да дође и изван атмосфере -

да

наука имати од nодата ка добивени х н а мерн:им и
реrисrрирним инстр ументим а , кој е ћ е ов и сател и ти
носити, још се з а nр а в о не може ни с а гл едати.

.

Сама чињеница да да нас nостоји !>'!Огуhност да

Једно тедо nуштена с а Земље з ап ло в и св емир ом и
да кружи . одређ ен им стазама око Земље, или да на
стави СВОЈ nуТ и даље, указуј е на то да в еh да нас
аеронауТика nре лази у

обухваhен у nринциnу одржаља момента ротације,
У другом облику у !>'!ехан и ци небеских тела - то је

други Кеnлеров закон, а сви ови облици закона кре
таљ а као начина nостојаљ а материје обухв а ћени су
у закону одржањ а енергије.

-

а стр онаутику.

И још неwто ! Када је човек већ свладао и nо

следље техничке nотеш коће вид и се коли ко је јед
ноставна , кол и ко је свакидаwња ов а могуhност.

Видимо да су закони, којима треба да се nодвргне

веwтач!{И сателит, они исти који владају у nла н е
тариим и звезданим сите!>'!има, да су они исти ко
ЈИМа се , в и wе или маље несвес н о, служимо у сва 
кидащњем жив оту .

~ када се данас забављамо на вашарима у ро

Г'РаЈућем ваљку и nостај емо тела без тежине треба

~а nомислимо да ћ е на исти начин nолетети и в e 

urraчi{И Земљин сателит, nрви веuггачки члан ни
~ег Сунчевог систе!>'!а, прво возило за свем:ир, к ој е
е бити само јощ з а кратко време без nутника.

кретност додаз11 С'амо отуда што и м с е кр ким ~~
же констатовати само финим микр о.УLетарс

Који су то закони? Познајемо в ише облика је
диnг јед инсЈвеы'г закоnа кој и влада кре>таљима У
вас11они. У једном је облику овај закон у физици

рељима, и то тек у дужем nериоду в ремена.

с.а, 'l'j.

јама , nод снажним гравитационИII дејством морај:у

две звезде на]ближе Једна другој, wто ће се оnет
nоновити 1992 године. Њихова средња међусобна

звезде које не мељају свој пол ож аЈ на . не nоч~
своду у односу на остале зв е з де. Т име Је вездз 1
nроучаваље кретаљ-а и остали х н екретн их ~
11 11
дошдо се до сазнаља да се св е зв ез де кре У не!IС'

неnокретних звезда уоnште нема. њих~~~ње ~~

10-' "

nречаика атома . ДaJtJte, може да се rtpeТIJOC?88JI

49.3 године. У . месецу _ мају 1943 године биле су те

. <;:вакако да ј~ у nрограмима радова у nретсто
ЈећОЈ геофизичКОЈ години најинтересантниј е nущта
ње веwтачких З емљи н их сателита. К ор и ст коју h e

rубила јеl\на цела година . То значи да су У тоК!
1460 година сва годиwљ-а доба n а дал а у разне м~
сеце . А звезда Сот враhала се изв е сног кал енда~

Анубис, са nасјом мавом, управљао је из
ливом реке Нила . Кад је најсјајнија звезда исто

Bor

њег тока Нил-а".

nравКЈIПО вкЈуrаво кретаље Скриуса , из чеrа је он

коракне у све~1ир!

ПАСЈА ЗВЕЗДА У ДРЕВНОМ ЕГИПТУ

.,Божанствени Сот nроизводи nоnлаву из гор-

av. 1956 6ttei 4 - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 77

Пре 120 ~дина (1834 rод.) заnазио је Бесел ие

Кл иза чица н а леду за врща вајући своје фигу ре

р а w ирени м ру к ама брз о ску nи руке и љена се ро
т а ц иЈа з натно п ов еh а. Ов им једностав ним n окретом
с н а се кор исти б а щ nр и нциnо м одржаља мом ента

ро та ције.П ла нете у с в оји м nута ља м а :о.tељај у свој е

брзи не у односу на пром ене свој е удаљености од
Су н ца, а брз и н а ва љ к а, у к ој ему на ващар у nоста 
јем о б ез т еж ин е, одређује се на темељу 11стоr: за
кона

кр е т а њ а.

У класичној меха ници дел имо кретаља , обзир ом

н а до говор о аnсолутн им и р ел а тивн им си стемr-1!.1il

из к ој и х р азма тр амо тело, н а а псолутна и р ела rн в
на. О вај геометриски фор мализам у в еликој је
мери ком nликовао nојмове о сила..'>1а и кр етањима.

Уnраво разматраље

п утање

веwтачко г Земљиног

сателит а у n ојединим ф азама, од момен т а nущт ањ а
до момента када he он остати .,на небу" n ~:o.tohи he
нам да схватимо б итн ост зако н а кретаља материј е .

Проучавајуh11 резултате систематских осматра
ња крет аља n ланета, Кеnлер је дош ао до својих
nозна тих закона, а Њутн је ове законе образложио

и објединио У свом закону гравитације. П огледајмо

кр етаље Месе ца око З емље . П олуnречник Месечеве
nутање, која је ск оро к р ужна , износи око 60 полу 
пречника Земље. Заnамт~шо овај број! А сада nо 
гледајмо један мален део месечеве путање на сmщи
1. У в ремену од једне секунде Месец превали nут
ас дуг око

1 километар ; ако раставимо овај nут на
ad и у смеру ценrр а

к ом n оне нте уnра в не на радиус,

~:l,;,J:~-----

~"_.;.---------1,___._....,-.,-----

Ј едЈIОЈ се&""""
-·~135Ј=_ " ~···· да се Месец' у иэноси
-·

-n:

:-;ii*~a~~ ЭемАк за пут S, ко,и 8
ради...,.ре.
овоrа моzемо naJW И3Р ,'~':.;сек'. у
jiUIIIO ;убрзаље месеца, које из~ ~/сек', ради-

OJIIIOCY ва ;убрза.Мње силејтежокео, 3800 пута маље; а
Јмво )'Сiрэање
есеца е
8806
IКJI.

=
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а толику брзКНУ да би радијално Убр3а~ье

ба да ИМ ц__,ифуrалне силе, било управо јеЈТьо.-о'
-~~-·rтеже, дакле .
;,u"-зањ_у_ силе

убр

(брзина про]ектила)2

9.8

=

--

радиУС Земље

..... .....

ЗеЈVЬе износи 6400 ки~ометара, из rop_

како р~с лако израч:унавамо да ]е брзина Ц\)Qjel!:њеr"ОбРВсц на да он остане у свом кружном nуту
тЮ\а, довољ 8 -кило.мета.ра. У се'К-У1f;ди. Пројектил по

1 /

/

-- -- -

..-

----"·, ---------- -------Ј

....

....

...

~
1 ....

око_ Земље, без тежкне и оно наставља да ·се креће
стаЈе тело све док постоји ова равнотежа сила rpa.
око Земље
ентрифуЈ.18лне силе, док се не nојавц

f-----~---c==~------·

број
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.,.,ц

витације и ~- свак:аКD, понављамо, ~етпоставипц

•-- - ,,f-----___")1.{

нека кова сибез атмосфере. Израчуна]мо јощ једаu
смо ЗеМЉЙаиме колико траје један обилазак ПРо':~одатах.

Зе~ље. Једноставан рачун показује да
0
]ектила ок аквог сателита траје 1 сат и 25 минуТа

обилаз:: ~впос<rавкмо још јед~о питаље. Шта би с~
А д да би брзина проЈектила била веkа од
догодил~е:;нди? у случају да је брзИна мања од 8

8 fм У

а је центрифугална сила мања од сипе
-к.м. се-к, кад тело !118дн;е на Земљу. У случају да је

теже, а~а већа од оне са којuм се постигне изјед

брзин са силом теже, тело кружи око Земље у
~аче~е липси а у једној жижи ове елипсе налззц
Једi!ОЈ е
•
се средиwте Земље.

Сл.

оапења. У времену од 84 секунде, ракета достигне
око

50 """

далеко од ::оdеста пуWТВЊа, висиву од

40

""' и пројектил има брзину од 2 .З5 'К.ЈА./се-к и да до
бије одРеђен ~аrиб од 20.5' према хоризонту.

од

после дРУI'ОГ палеља, у ОВОЈ тачки, у времену
секунде достигне ракета висину од 64 кило

124

метра (далеко ОК() 520 'К..М. од полазне тачке) са бр

зином 6,42 к,к/се'К. и добија наrиб од 2.5° према хо-

,

ризонту.

Након трећег палеља, у времену од 7З даље се
кунде налази се остатак ракете, стварни вештачки

сателит, на висини од

102 километра и добија бр

зину од 8,26 'К..м.јсек Сад је положај потпуно хори
зонталан.

Цели- овај пут трос<rепене ракете видимо на сл.

4. Од тачке О (на Земљи) до тачке З (у висини од
102 'К..м.), далеко око 1500 к.м. од полазне тачке по
требно је укупно око 280 секу нада. Расмотримо ' сада

Сл.

однос брзине која је пости~нута у тачки З и одrо
варајуће критичне брзине која би одговарала кру
жно::оd путу у истој висини . Н а сличан начин као и
мало пре налази се да је довољна брзина да се · тело
на вискни од 102 'К.м., креће по кругу са 7,84 'К.It/сек .
Оно поседује брзину од 8.26 к.м./се'К., дакле оно ће

Љутн је, као што знамо, закључио: И Месец. к:~
камен у близини тла, добива убрзаље дело~аљ е
силе коју називамо тежом. Али ова сила ниЈе н •

променљива карактеристична величина за одРеђено
тело, она опада са даљином тела од центра к т~к~
обрнуТОУ размеру са квадРатом удаљености. Т

се

је Љутн дошао до силе у_зајамног привлачеља тела,

кретаii'И

у

елипси .

Тачка З (види слике

.

до појма силе 11Равитаци]е.

тичке путаље

Од користи ће бити ахо се мало задржимо на
овом питаљу заправо . прК\!ер вештачког Земљиног

тела,

8.26 -

4 и 5) постаје перигеј елип

и разлика

+

7.84 =

4
постоји могућност помераља овоr вештачкоr сателкта

у гравитацио ном пољу Земље, или тачније у rрави
тационом nољу комбщюваног деловаља Земље и

Месеца.
Дакле постоји ~оrуhност астронавиrације!
Зан имљиво је да се спомене однос тежине де
лова ракете и тежине вештачкоr сателита. Корисна

тежина дРугог стеnена износи отприлике

1/ 16 по

четне тежине целог система . А исти је однос између
тежине трећег и дРУГОГ степена.
· Поrонски материјал који he се употребити за
пущтање

вештачк.их

сателита

даје

брзине

изла

жења од око 1.6 кч/сек, а то је отприлике петина
nотребне брзине сателита од око 8 'IС.ЈА.јсек. Може се
лако израчунати да је за тежину с ателwrа од око 10
кz потреб!iа тежииа почетног система ракета од
ОКО 20.000 'КZ.

Сетимо се сада Жил Верновог путоваља на Ме
сец,

сетимо

се

момента

када

су

путю.щи

у

ракети

ост~и без тежине . Ми мора.\'lо, сада, исаравити сли
ку коју смо себи били створили о то.ме . Тежину
тело може изгубити било на којој тачки ако nосе
дУје довољну брзииу којом се креhе у некој круж
ној или елиптичкој стази . на нашем вештачком
сателwrу

тела

немају

тежине

и то

вреди

за

би л о

коју путању коју изаберемо. У астронаутичхим ра
сматрањима баш описан случај веuгrачког сате.11ита
са кружном пут аљ ом радијуса од око 8100 'К..А1. и са

од

0.42 'К..м./се-к

трајањем опх ода од 2 сата служи као nолазна тач
к а. Требало би још р аз мотрити питања полож аја
путање обзиром на Земљу, али то су само в аријанте
према специфичним потребама и захтевима . Осим

сателита до~волиће нам да на врло једноставан
начин уђемо више У . бит закона гравитације .

Замислимо нашу Земљу лиwену потпуно . ат
мосфере. На такв<>ј Земљи пустимо један проЈеК
тил у хоризонталном смеру. Поставља се с~да пи
таље: колика би морала бити брзина про]ектила
да би он остао у једној кружној стази око Земље, да
би постао Земљин сателит?
· .
Погледајмо слику 2. На наш пројектил делле

путаЊа које ће бити виш е или мање нагнуте у од
носу на раван З е.\'lљиноr екватора, узете су у обзир

за потр ебе геофизичких мереља и испитиваља и ме 
ридиалне путање , од пола , nреко nола , до nола. Ове
меридионалне путање вештачкоr Земљиног сателита

су врло поЈ;Одне за добиваље меридионалних пре 
сека појединих геофизичких елемената и nојава, а

сила теже, чије је убрзаље С ;:::: 9,8 м/сек 2 . Тело тре-

уз то су врло погодне и за rеодетска мереља, јер са

телит прелази преко свих делова Земље у одређе

Сл.
Сл . г

Додајмо још нешто . У случају да брз ина пројек·
тила пређе 11,2 к.м./се'К. тада елипса пре лази У хи·
перболу и тело заувек оставља Земљу!

Дакле, цео проблем уi:постав~аља в ештачког са

телита састоји се у коришliељу познатих з акона не

беске механике и у савлађиваљу огромних сила

трења на које наилазимо у Земљиној атмосфери.
Данашља техничка средсtва кој има располажемо ДfЈ

зiюљавају нам да постигнемо брзине, кој е су нi!JI
потребне з~ ове сврхе. Ево како!

~

Да постигнемо Довољну брзкну и да се оспоева
димо треља у атмосфери употр ебиliе с е тросте~!НЗ.

ракета. Између многобројних комбинациЈа ви аб

трајаља обиласка \и положаја путаље сателита he
зиром на ЗемЈЪу изабраliемо једну од оних коЈеме, се употребити за сателите који lie се пушта ти У Л)'·
ђународној Ј1Е!Офизичкој години. То је кружна еме
таља удаљ'еllа од ЗемЈЪе 1730 километар а. са вр"~Ј;У
ном обиласка од 2 часа . Пуштаље сателита по.
тростепене ракете изгледа овако :

Сл.

2

е~ва·

· Претrтостави..vrо да се пуштаље догађ а на пР 80 r

тору и то у смеру ротације Земље, да након

5

н ом

периодУ

времена.

довољна је да доведе тело до апогеја путање у ви

Један
од
најинтересантнијих
кинематичких
случајева свакако је путаља веuгrачког сателита са

сини над nовршином Зе.vrље од око 1~00 километара .

радиусом од око

У овој эисини не постоји никакво трењ е и тело би
се даље кретало у одређеној елипси у складУ са Ке
плеров,им законом. Трај аље обиласка износило би 2
часа. Међутим овакав сателит дошао би опет у више

слојеве Земљкне атмосфере пре свог повратка у пе
ригеј и тада би, услед деловаља , најпре врл о малог
а касније све јачег трења кружио у спиралама и на

крају дошао до Земље.
Овај

повратак

'

можем о

зауставити

или

од

годити. И то на овај начин. Пр атимо пројектил од

тачке 3, у којој постигне брзину од 8.26 'К..м./Се'К. у да
љини од око

6.500 'К..М. од среди= Земље до тачке

4, до аnщ]еја. У с кладУ са Кеплерови м законима бр
зина ::ody ое смаљује од 8.26 до 6.63 к~t/ сек . Д акле
Треба да се употреби још једно допунско nаљење У
аnогеуму,

кој е

lie

дати

телу

п отр ебну

брзину

од

7.05 'К.м./ се'К. кој а одгов ара кружној путањи са ради
усом од О){О 8100 'К..М. од средишта З емље. Након овог
доllУНског

паљ ења

сателит задовољава Кеплерове

законе и остаје "на н;ебу". Нкшта не спречава да се
!Iредвиде даља допунска паљења, која би тело дово
Дifnа у нове стазе ближе или даље од ЗемЈЪе и тако

-

"..

- .

-

42 .000

кил,ометра и са трајањем о n

хода од 24 сата . То је путања тзв. " геодетскоr ми
роваља " а она ће бити највише коришћена не само
за потребе геодезије него и за потребе р адио веза н
телевизије.

Нећемо
опремом

се

овде

вештачког

позабавити
Земљиног

инструменталном

сателита

и

м.ногим

гранама примене у најразличитијим научним испи 
тиваљима и истраживаљима, било геодетским, . астро
но::оdским и астронаутичким. Али nотребно је нешто

нарочито истаliи. Пуштањем nрвих вештачКЈ1х са
телита за потребе Међународне геофизичке године

1957/ 1958 почиље нова ера геофизике и астрономије.

Уз вели~р~ допринос који he науци Дати nодаЦ11 до
бивени изван атмосфере, сама моrућност успостав
љаља вештачког сателита, вештачк.ог небесюэг тела

на ОдРеђеној висини и у одређеној путањи, могуh
ност унапред одређеног помераља једног таквог те
ла

у

гравитационом

пољу

даће

и

нова

сазнања

о

законима кретаља материје и о силама. Указује се

огромна

могућност једне експерименталне небеске

механике.

А'Н.те

-

~

-

-

Обуље-н
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t• "1
• • '7.a:g ..ebacke gornjogradske
•
Ses z uecent} Ll , ,
.zvjezdarntce
v

Је

Prtje 53 god!ne -

prora~o

tocruje, ljeti 1903. -

u ZagreЬu teleskop s objektlvom od

16.2 ст.
сrасшЈа zvjezda;mice planirana је vec duze ~remena.

џ gradu .- sveul!lll!tem, razvijenim. prtvt·ednim, tek:Э
nomakim i kulturnim zivotom, osзeeala se ро re
,
za njegovanjem i sirenjem astronomske nauke - /!
vet o!ICijeino uvedene ostale fundamentalne nau -~
erane. Ddava - bilo је to u doba Aus.tro-Ugar~. е
- nlje pokazivala zanimanje za tu kor:snu akciJU.
Neito је d.ala op{:ina ne5to imucnijl poJedmc1, m~
cene 1 viastelinl- i to' ne samo iz Zagreba - s~upю
ве novac i Hrvatsko prirodoslovno dтt!Stvo mog 0 з е
da izgradi opservatorij. U tu је svrhu preur~e·~ Popov toranj, stara zgrada u GomJe.':1 gradu, n u o.Jtatak gradskih utvrda iz 13. V1Je~ ..
Na /!etvrtom katu visoke kule smзestila se ku~a
i u njoj paralaktitki montiran retтaktor. tvrt.ke Reш
felder 1 Hertel iz Minhena. Та se lokactJa dru5tvene
zvjezda1'11!ce - namijenjene prvenstveno sJrenзu
astronomskih, l.lnanja1 prosvjecivanju i ~at.~kom
radu - pokazuje i danas kao jedno od bolJIJ;l ГЈ en·J&
Blizu је centra grada i gra?skog.. saobracaJa! а op~i
nadvisuje onaj prizemni sloJ »mltJel!ne« mal1ce, koJa
uvijek lebdi nad donjogradsklm krovovima. Naravno,.
zamagljenost 1 one/!iscenost viSih slojeya g1·adske a;moslere ometa bolju vidljivost. Medutim, to se moze
ostvariti tek daleko od centra grada, na Zagreback:vJ
goгl 1 njenom priЬrezju.
.
.
U oгganiziranju 1 provodenju rada ZVJezdarшce
najvise је zasluga imao Dr Oton Kul!era. ~а nek<?lik.o godina nabavljeni su novi tnstruщent1, astr<?nomske ure i manji meridijanski krug. P~ovedena Ј.е
sluzba vremena. promatrani su planet1. MJesec. Jupl-

U:

Zagт e b acka

zvijezdarnica

t

terovi satelbli, Sunceve pjegl!, ko~ete, izrnjerena Је

geografska ~iтina PoP?vog tOl<;Ja. 1 ral!unate su
Ьlice sferne astronom!Je za tu SJnnи.

ta-

Ne mooemo reci, da se rad .stStematski provOdio
Jedan od razloga jest kolebaщe =~и naucnog i Ро:
pularizatorskog !Шrakter.a .zv)ezdanuce. Za!irn, ZVJezdarnica nije b!la sveucйiSna u.stanova, щti Је lJ()..
stojala astronomska s~a na Z~!P"ebackom. svt~uci
~i§ tu _ ра se ni rad n1]e mogao dic1 na 01auenu ~inu.

,l;.

!)~~~"""

.Ј'-

t~

. .

.ifiA:)I)"~м..,

., A.trono.,.,l(o~

.,

\

• ""''

..lr..it...

·

,- ,.i\,.1Y ~o;\<orl/'

;;>

.at

Ј ~

~ ~t~у/~~ \~.>1rц~\~ј
tta. .,. -~v~ 1~ ~~~~~
· ~ ~~ .
UL .
.1

"L~J;~~

~tt;....-1~~: ....-." Ј.и-;и-

Ovaj po;zdrav dobi!i s1t Clanovi Astronomsko g drustva
» RиCler Boskovic« od svojih koLega iz Zagreba
А tokom godina sve se viSe · zapazao i ovaj nedostatak
zvjezdarnice: smjestaj na visokoj i to trosnoj kuli
nije omoguciv.ao preciznija mjerenja. Osim toga i in·
strumentarij se stailno mijenjao.
P0pularizatorski је rad za,to postao glavnom svr.
hom. - То se naroct,to ~opa.Za neposr edno nakon prvog
svjэtskog racta, kaqa su иces.tali ;posjeti zvjezdю11ic;,
predavanja, teeajevi - i kada se pocelo izdava,ti kalendaJГ »Boskovic«.
Desetak godina ]!>rije ·dтugog svjetskog rata zivol
је na zvjezdalrnici sve vise zaшirao, а za vтijeme rata
zamro је posve. Poslije 1945. и pr:osto·r ijama је z.vjezdarnice pr0strиjao nov zivot. Utrosena su znatna
sredstva da se obpovi, dotjera i upotpиni za svoj
zada.tak. Armija i narodna vlast prиzili su punu ·ро·
moc. Tako је zvjezdarnica opet postala stjeciStem
ljuЬitelja neba, mladih i starih, sred.iSte drustvenog
zivota Prirodoslovnog drustva .
Teeajevi za gimnazLj.alce', strucna predavanja, se·
minari i tecajevi za naprednije a.matere - uz stalna
predavanja za gгadanstvo - Erze se skoro svaki d<m.
Gтupne posjete skola, sindikata i jedinica JNA 1Z
Za.greba i ost.alih mjesta stva•raj·и Ьиј аn zivot medu
staгim zidinam.a zvjezdarnice i na teтas i, medu tele·
skopirna.
Uz g1avni t eleskop, и kupoli, sada sи ' na гaspo
Jag·a nju jo.S dva po.kretna teleskopa, - s objektiv.ma
od 4 palca. То је najvтediliji dio insti-umentaгija . Za
sporednijи slu.Zbu posto•ji s mj esten и udub1ru ma·
sivnog zida - mali fotolaboratorij, а osim toga u
priruenoj se radionici izradujи jednostavni]'a poma·
gala, karte i slike.
U svakom је popиlarizatorskom !-аdи neoЫ~no
vazna do bra P·i·edavaonica а astronomij.a se bez
slika ne Ьi mogla ni zamisliti. Ртеdзнаоniса na zvJe·
zdarnici ima иz par skolskih ploca i projekcio~ а~:
t·at. Кatkad se tu prikazujи i naиcno-populaa m. f~
movi. Knji.Znica sa velikim brojem knjiga - stl"Ucnih,
polustru.cnih - i s kaтtama n eba upotpunjuje prosvjetrю djelovanje zv]ezdarnice.
.
Amateri - prete-Zno omladinci - okиpljem su u
v.ise gt·upa, ko.je proma,trajи Sunce, Mj esec~..pгomJe~;
lJive zvijezde i dr., а rade povremeno. t.:lanoVL
upo~1_1avaju s pojavama na sиnси, Mjes.ecevom ~~~
grafl)om, metodama vizиeln e fotometпJe 1 vJeZ
se u иpotreЬi sekstanta.

IV, 1956

број

4 _ _ __

pop~rizatorski т.аd odvija se osobito pos\
.ih
veoma ЬијnО. U godini Zll'ilda b't• .ednJ
Par . godma
.
z
to
.
.
- 1 1 l 151)011
роsзе~аса.
а • su .1 pre:<favaщa brojna _ oko
na godinu, а odriava)u se 1 ро Skolama narodnim 200
u/!ilistima i okolnim mjestima.
'
sveU se~tembi"U ove (1_956.) godine, kada је Mars Ьiо
v.еоТ?а Ьltzu Zem1Je~ P:I~lacio је taj dogadaj 150200
\Judi na dan - bolJe 1 ес 1 - navecer do k
0
Bilo је to bas u dane Velesajma i velik:ng и noe.
turista.
Prometa
Uz druge zadatke i 1-ad astl'onomske sek · · р _.
1
rodoslovnog drustva, izdvajajи se ponovo ~~~ ~

almanaha •Bo5kovii:c i organiziranje astronomske lzloZЬe и godini 1934.
Porastom stanovni§tva Zagreha i poveeanim ш
terosom Zagre?~na za astronomiju javlja ае 1 potreba za prostreщem prostoгija zvjez.damice u;postavljanj.em stalne astronomske izloЊe i фacinjom
P~anet.arшma - kao njenog sastavnog dijela. А orpюzaciJa гаdа te v1\Zne popularizatorske ustanove · rеЬа
da se tokom iducih godina sredi, da doЬije atrad1c:lonalnи раtiпи • , da Ьi zvjezdarnica u Шtem.atskom i
uhodanom гadu mogla izvrSavati sve vete zadatke.
koji stoje pred njom.
Vladis vu;rwviC

SA VREMENE OPTICKE TELESKOPSKE KONSTRUKCIJE
Za posma~1·,anje i snimanje nebeskih tela koriste
se u astronom1J1 dve razl1Cite vrste optickih insti·umenata: ~strono~~k1 durbm1 (VlZualni i fotogtafsk i) i teIeskop~: UsVOJill smo ove .nazive, jer sи oni odomacen i
u. n~OJ §ko·l skoJ 1 struenoJ litera tuтi, mada Ьi bila prav~Ja podela na refтaktore i refl, ektore, zbog toga
·sto Ј~ и skladu sa pnncч:нma , na kojima sи ti instrи
mentt zasnovan~. А n az1v teleskop (od grckih reci:
tele - daleko 1 skopeш .- gledati) obuhvatao Ьi ·
jedne i druge, buduci da on oznacava namenи tih i n~
strumenata, tj . da. slиze posma tranju dalekih p 1·edmeta.
U ovome kratkom prikazu teleskopз kih sav 1·emenih konstrukcija n eeerno se, medutim du!e zadгZavati
~ toj cisto konvencio nalnoj strani pitanja. Nije nат
JSto tako n~mera da se иp~tamo u istorijat 1-azvoja
astronomskiћ шstru.meno:~. tim р1·е sto је on dovoljno
poznat - ошта bar, kOJ1 se za proЬlern e astronomske
optik~ koliko to~iko interesuju. Sem toga,
narocito
s obz1rom na ob1mnost materijala, to Ьi moglo ciniti
i predmet jednog posebnog clanka.
Neophodno је ·ipak setiti se izvesnih elementarnih
~jmova i defin.i cija iz odeljka fizike, posvecenog optюi.' posebno g~metriskoj optici ,kao sto su: pravolmr>ko pros.t iran)e svetlosnog zraka, njegovo skretan je
sa pl"avca prostiranj a pri p1·elazu iz jedne u drugu
optic~.и sredinu (prelamanje, indeks p1·elamanja), re~
flekSl)a svetlosti sa uglaeanih povгSina itd. Т о се nam
Ыti notrebno da Ьismo mogli pravilno shvatiti sustinu
i te-Skoce koje se moгaju >avladati pri konstrukciji
pтakticno savrsenih optickih in<tiumenata, primenienih u novije vтeme u as'гonomiji. 'J',·~ n"~o pre 't)o·t~
vicemo da sи ti pojmov1 citaocи poznati, jer Ьi n as
njihovo izlaga ni e odvP.c zadrzalo. Um eэto toga. evo
sa nekolikd reci principa na kome pociva astronomski (ili Keplerov) durЬin.
Svetlosni zrak. i1i tacnije snop Zl"akova, koji doJaze sa veoma иd ali e nog tackastog svetlosnog izvoгa
- napt·. neke zvezde, i koji se otuda mogu shvatiti
kao m edи sobno paralelni (homocenh-il"ni snot) Zl"Bkova)1 pada n a povтsinu optickog socilva - o~ektiva.
Otvo1·om objektiva, - njegovim· precnikom, odredena
је i velicina svetlosnog snopa. Jednostavnosti radi za!Yiislimo da је obj ektiv sastavljen iz jednog r-avno~
ISpиpcenog sociva i da snop pogada najpre njegovu
sfernu povгSinи.
. P1·i pгolazu kroz socivo svetlosni zraci Ьiсе prelomljem k<~ normali na sfепш povrsinu (а to su poluPrecnici krivine sociva prema иpadnim tackama svakog zraka и snopu), - promenice svoj pravac kretanja. Napu.Stajиci socivo oni се jo.S jednom skrenu ti,
~aviti se jos vise, i sakUpiti najzad u jednoj tacki ztzt soeiva. Ako svetlosni izvor lezi u pravcu opticke
ose (СС}, Zraci dolaze para.lelno njo•.i , seku se u g!avnoj zi2i, koj a se naЪazi na qptickoj osi iza sociva, i tu
grade lik и daljenog tackastog svetlosnog izvora. Likov_i svetlosnih izvoгa, ciji zraci раdаји koso ргеmа
0
Рћсkој osi . sociva, obrazovace se u tzv. sporednim
(konjugovanirn) ziZarna njegovim. ~to se tice pro 3tranih svetlm nih izv01·a , takvih znaci koji pokazuju priIZdиЬljenih ogledala bila poznata davno pre p ronala-

inetnu poVl'Sinи, jasno је odmah da svaka njihova
tacka ima svoje odgovarзjuce me:;to u r-avni slike gradi svoj lik; dl"Ugim l'e/!ima, tl toj ravni skup lt.kova
svih tacaka da6e sliku pr·edmeta.
Kazerno гavni slike, iako, strogo иzev lik.ovi svih
tackastih izvora и vidnom polju optickog 'sistema lefe
na jednoj zakriv1jenoj povrsini, ciji oЫik zav;si od
konstl"Ukcije sisterna i njegovih geometriskih i optick~ elemenata (kr·ivine pojedinih sociva, ako љ је
viSe, od pre/!nika sociva, od pl·elomne moei иpotreb
ljene vrste stakla, itd.). Ali о tome Ьiсе malo viSe go~
vота kasnije.

Sl. 1.
Valja odmah p1·imetiti da velicina slike zavisi od
ziZne daljine sociva (ovde је l"eC о besk1-ajno d alekim
predmeHma, jer kod Ьliskih иtice i njihova dalj ina u
odnosu n~ opticki sistem);. pritom, vidni иgао ostaje
nepromeщen. А pod vidntm иglom treba
razumeti
ugao koji zaklapajи peri!et-ni zraci иdaljenog svetlosnog predmeta, sa temenom и · nasern оkи, kad taj
predmet sJobodno posmatr·amo.
Pгimenimo li lupи (okular) odgova1·ajuceg povecanja za posmatranje tako doЬivena lik:a u ziii objektiv~ , i.macemo. povecanu sШщ иdaljena predmeta. Ро
vесаще se ob1cno karak:teгiSe odnosom ziZnih daljina
o.bjektiva i okula·r a. Naprirner, pri ziznoj daljini objekt1va 150 cm i ziZnoj daljini okulara 3 cm poveeanje
се iznositi 150 : 3
50 риtа.
'
Ukratko receno, kod astronornskih durbina koristi
se Jп·elomno ?vojstvo svetlosti p1·i prolazи kroz opticko
soc1vo - ObJekttv, da Ьi se obrazovao lik иd aljenog
predmeta, koji se zatirn poveeava i posma~1-a роmоси
drugog sistema optickih soeiva - okиlara .
. т.eJeskopi , medutim. poeivajи na sasvim d.!"Ugom
prшc1pu. Kod njih је iskoriscena 1·eflektivna sposobnost uglacenih povrsina.
Svetlosni snop pada na glatkи povгSinи izdublje.
nog o~ledala, а sv~tlos.ni z:aci koji se od nje оdЬiјаји ,
skиplJ aJи se и .zaJednrckoJ tacki - zizi og!eda!a. L ik
pre~eta. povecava se zatim, kao i kod durbina . podesшm SIStemom SOCiVa - Okulaгom.
. Poslednja cinjenica dovoljna је sarna za sebe da
Ь1 n am .ob]asnila zasto teleskopi nisи ranije Ьili иpo
treЬl)erн za asu·onomska posmatгanja, iako је g1·adnja
ska SOC1Va.
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IDCJP8. oЬruцju dve ~ Р!Мiiм. ko)e • 1цм1 о
~ lnOIU anatraU u 8ft!f'N, То ~ ~
~Ju (docllnaJu Је) u PI'OdomoJ 1~ PIAJaiUa.l·
1101 1781ra- Likovl taen.uь ~ tmn CIC:t\8-.111 • na мQitoJIIOj povrti.U sWte 1а1о tltЬ1 ~
• ~ poter.i. • na ~dJalnoJ Ьо ilio tatcvt
~ poe.t. lzmedu ~c.\.Jaln& 1 ~ fc..
818Ь1е povnlne let.J ро ~ J)OV1'tlм NI IЬal~ fo,.
lcWa. na kojoJ .е tatustl sv~~~ lz\'Citi Cllblr4VJtu
ао pravllnt krut~tt. V&utina tm ~ •
od
Jrv8dr8ta nacJђaog uc\4 t O'-''OR oЬJektJva U aau. .
voj ravn! ont ~ preslfkavaju k:ao Vl&e UJ mацје tldu·
JeDe ovaJne 1)0\'Тil.n.ice. а11 ФОСU lmau t vr1o rano-

ua оЬIЈЈио, v~ prema v~ц opU&oc Ш~. А •
maa.ь.m.. ~no. nf'OЬietlo mooto kvarl ~tnnu
,wte. On ~ un8ollko mote smanjit( рос1 ~alm cti jJt-

fniCIDinmJem, narotlto prl v«im naciЬima sveU08nQC
10 znati prl veёern vldnom pol ju, Outu~

ааора, а

~~DV.Пine oaJЬol)t'& lokщa od ·PWIO\•

Sl. 2
prtmenjuJu а1.1 aamo za vrlo mala vidna JIOUa.
W~om. u tlm irantcama 1 oЬI~na sfema og\~
ne otstupeju mnoao od paraЬoli~nlh, tj. perkutno 111
ekvlvalentna.
Кrtva t!nlja (ta~nije krlva ~lna), koja оЬаv!ја
8Ve zrake refiektovalle sa pov~ine stemog ogl~ala,
do njlhova preseka sa opШkom osom. i sa . vrhom u
ll!l araks1.Jalnog zraka. nazlva se katakausttka, а n ·
van Pnormalna na optl~koj osi kroz vrh kat akausun
_ gc~uгova ravan. Nlje teAko dokazati da мJrnann
Hk Jednog Ьeskonamo udaljenog ta~kastog !мЈп
( kru najmanJeg rastpanja zrakovac - •krug na}·
:.anJ: aberacljec), le!l na oko 3/4 longi.t udina!Dr
ll . aberaclje rafunajuci od Gausove ravnl. То Jt'
~a:c:'~eno 1 ~esto najЬolje deflniclje lika, ~tn је а
иtrograflji od neoЫ~ne va!nosti. Sfe~ аЬепс\)1
opAte mote se kod ogledala otkloniti, il1 Ьаr u ORI·
1 iepenu smanjiti •defonnacijomc ogiedala, ~
govim retu!lranjem.
Pr~tpostavimo sad da је ovaj nedostatak otklon}e:l
na bUo kakav na~ln. С da је ogledalo st i gтмtitno, Ьеz afeme aberacije. Pratlmo Н tok svetlosnih :aakova svetlosnog snopa koji na pov~inu ogledala podl
pod neklm ugiom, utvrdicemo odma~ da ј е l1k udr
\jenog ponktuelnog izvora postao nes1metri~a n .'.. u Р·
usovoj ravnl slike ocrtao se u obliku lepez.e, CIJ.' knci zaklapaju upo od 60". Ovaj nedosta ta k u o.; l lk Э_''1nju ogledala (а razume se i svakog dгu gog. opt•tщ
alstemв) nazlvв se koma. Veli~lna kome zav1s1 od 1\Ј·
glba sv~tlosnog snopa prema opti~koj ost, в rastt sr
povel:anjem !l!ne dвljl.ne 1 proporcionalna Је k\•adr.Jiil
relativpog otvora.
Kod paraboli~kog ogledala koma је Jako izral1!nl
Prl otvoru 1 : 5 ako шmemo fn
1000 m 1 nagtb 5''!t·
losnog snopa Samo 1' , defonnisana stika usled kOIIII
bUa bi dugв О 13 rnm; na s• <.d ose de!oгmacija зе ~
puta veea. л iakve defonnaclje su uot>St;e pr;c w: : :
nedopшtlve. A.strografl, bilo da su u pttaщu
•
tlvt kao opt1~kl slstemi, Ш ogledal э. Ц.Сьа 1: !11Ј~
sl l.ku ta&a!'tog izvora r - zvezde . p1·e~ n > k a m э ' ....,._,
О.ОЗ - 0.0& mm«, Ato ро prillci odgovarз kru......zrna !otorafske emulzlj e.
Dв Ь1 se otklonlo utlcaj kome. potrebno jedJ:.
proral!unu opti&og siste ma na stoj a t i da bode .11 $
ljan tzv. Abbf-ov uslov (• sinusni uslov • ) za_5\·е ; tl!!
vtdene nagЉe svetlosnog snopa. Opti ~kl s1steln ..,.
kojlh su jednovremeno pra.kti~no korigo,r:~nl 1 s1:·11'
aberaclja 1 koma, nazivaju se ap!anat itni sJ.sre•n
plan a ti).
k\'~
Dalji nedcsta.tak koji зе javlja, i koji \'СО~~ _••11
sJ.iku, је cu~m. On је posledlca nepotuз~
Pnмcilta zrakova nacnutog svetiosnog snopз , Р""'""

:om

=

ii..Ь: nazlva

!d

lne ravnt

se u optlr:i kri.~•l"4 poljo, Kod oЬ!~Uva
IUiaviJenlh lz vlie ~lva, ona Ј<~: sman,lu.je octaov•·
,.Ju~ lzЬorom koмll'Uktlvnlh elem~mata pojt!din.lh

a.nova.

Sem ovih •are&ak.a• koje IU presudne ро kvall·
te& sUke 110 је daje nekakav opЩki Шt.em а ро.
8118trвnl oЬjekt.. PG$10Je 1 c~ruг"e: d.utorrfja. (ruvlaflenje). Ш kod sottvo narotHo hrom.atl.."flm, 1\4., aU
1е na njima n~mo O\•de udrtavпu. UmC11o top
waUmo se na na&a d va tipn a&t:ronomsklh lnt trumeaa!.a 1 rasmot rlmo njlhove prcdnosU 1 nt!dO&taike.
Uzmlmo najpre ast:ronom~ke dW'Ь!ne. U Ь!mu
su r\Jihova prelmu6stv;~ nad. tcle:skoplmo7
manj
J edno, 1 najva!nijc, svakako је to, §10
podlotni velik.lm promenama fltnc dalj lne u.al<!d
temperatumlh promeщt . Daljc, l to durЫni м uЫevaju nikak:ve reparature. nem!novnc
kod tel llkopa, gde је l:eslo oЬnavljanjc ncl:n oц nt!Jektlvnpt
lloja !sreЬmog, alum1nijskog_. 1 dr.) n IL!x.>tno tЬос
njegove ok.sldaclje tok.om vremena. Ј nnJwd. '10 ~

•u

leekopi. l>nr u svojoj pгvoЬit:noj ~1. lmaju mwnemo
f111"11.nlЬ!no vldno роЈ је W<>g rawih opti&lh мdO&tu
lakв. о kojlm;~ smo maiQpre govorlll. а kojl iC kod
llotenljlh oЬjekUvв mogu pre oi.IUonЩ, Prl tom о 111\•·

IJamo ро stran i pou-eЬ u \rrl.o ЬгШјivе оЬгаdе rencktivne povrЪI.ne. Otst.upaлja, t j. grckke g1otanj3 ogledala ne smeju preCl lwos od. 1 4 tala ne duilnc Ра 1
takva oglcdala smat.rзju se t:ek k ;ю • т •lзtlvn<> d<"bl'3•.
Jer se za • per!ekt:n<~• га.~ајu ооа, gdc su t.a ot.tupanja da!eko manja : 1, 50 1 tnar1) e t3l.asne duttne, t j .
reda 11100 mikп>na . Obrada &OCiva . mcdul lm, ne wbteva tollku preo::iz..л os t.
S d ruge strane. astronom.skl d u гЫnl (vtzuolnl i
fotogтa!.s~щ imaju \.ај ncd<XS\.atak . •ю Је w
l:и.зdu
IDВva potreЬno ima~i pre S\·cga homogcno
opU~k o
ltakl.o, leb n oi<Жki vтlo d el1ka\.an proЬiem. na~ I W oko
811 u pltanju ''е<:е m<~5e. 1\!')g\o Ы se ~~ da Ј е
Jedan od osnoVТJih щ;roka kojl su ogra.nibli ор ~are
na Щrndnju durЬ щa d i m e г.zl ja manj\h uя • a,rnom оо
1 m preёn.ika.. Zat\m . veliko op!Юrpc l ja .SVI'tlo~ t i kroz
~la sotlva d u rbiлa. koja kзtkad d05t.iJ,e зођ. 1
Yiie ukupnog iлt.e nz itet.• sv~losnog snopa. ра.Ј 11 n э
aaovrlinu objektlva , а ~ 10 јо6 \i!e J>Q~ Jia,•aju mn<r

-

rojne rel.lcksijc

nд

optickim

po,·r$m:~m3 ~kФ•n r h

llaterna. SpccljaJ.nim hemisklm proccsim.a
Dedostal.ak sman jujc se

~Jcdл ji

d aп as U 7Л8tl101n ' l CJ)ei1U.

SIO
Је OtJ naroё\tog z.щ!taj.a w astrџgr.lfsk e i 1
objck •
ttv. uop§te. PoscЬan pn>Ьiem kcxl sOCi\'O Jl' 1 tzv . hrolhlatslцt aЬerncija. koJU Ј<> 1 ko 53.5Vlm otstranili S<r
Њ1о 1е mofe z.amL~l U kao s kup pri7..mi. \.ako dёЈ Ьсlз
1\'eUo.Jt pri prolaz\1 kroz 11J th trp1, pored prelamanja.
i razlaganje u n1z Ьоја - s-pcktы. poj3Va koje nema
llod telt!lltopa.

•
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3

koJ su po>aledlca ЬаЈ te o~tmno.u. •~ ~~ opt·~ sifwmt n!Au moctl џrо,•м!
IW~Ju
11nopa, - k.OfТIAI 1 Hamauum. u cworn al\IЬifU
UЬ\о М pot~wj

А

0n

lu., Vldfl.\
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. . _ . . ..... 'hJe м8811tа а 8ЛD'. - Dana 29
18 8DdiDe u Веlо1 ~ u VdinltМU oЬjavljeno
8AD Jalaju ..oclredln1 plan za lan.siranje rna1ih

~~=~ 88telita• za vreme trajlщja мecsunarodne
· ~ 8CJdine (МGGJ 111117--58•. Тekst ~ iz]В:ve

_ __
jrJpnm1
1111J_l. ,oe su Nadonalna вkademija nauka8 1 Nасю
8 1111
......
ZD~U»tvena orga.nizacija SAD', а .lsti је potvrden
8d prwt8edn1ka AJzenhauera. Naglaieno је da се tehaU!ke ..vet.e i ротоС dati Odeljak za dr!avnu ~
)lnnu• ukljufujuci i inвtalaclje za izЬecivanje satelita
t J8keta.
d)
Projekat је doЬio lme • Prethodnica• (Vanguar. :
Orpnizovanje i kooгdlnacjja је poverena M~mar1c1
8AD dok је materljalnu pomoe oЬezЬedila Nac1onalna
11181111tvena organizacjia.
Iatoriskl, ideja о stvaranju vejta/!kog Zemljlnog
мteUta proizaAia је 1954 godlne iz rezolucjje Sp!!<:iJalnOI komiteta lnternaclonalne geofizj/!ke godjne'.
II'Upe kojoj је Intemacjonalni savet znastyenih udrulenja Ujedinjenlh nacjja' poverio koordlnaciju i upravljanje nad svim lntemacjonalnim geofjzi/!kim
18traf.lvanjima, ukljui!ujuci tu prirodno i program SAD
za izbaclvanje veAtal!kog sate\jta. Kroz CSAGI treba
da naporj svih nacija budu povezani u zajednii!ki
medunarodnl poduhvat. U SAD Nac jonalnj savet za
18tralivanje 8 Nacionalne akademije nauka (koji pret•tavlja SAD u I.C.S.U. i kojl је odgovoran za sve
amerll!ke ~Jrograme u MGG) i Nacionalna znanstv':lla
organizaclja zajednil!ki sarac!uju u programu sa·t ellta.
U jednom pismu Aef Nacionalnog komiteta za MGG
zvanil!no је obavestjo CSAGI о planu amerj/!kog satellta l!ime se uspostavlja veza sa jnternaciona'nim
manstvenlm telom. PoAto su SAD objavile doprinoo
za MGG izbacivanjem veAtal!kog satelita Sovjetski savez takoc!e stav\ja na znanje da се lansirati sat«!lit
u 18tom periodu mada do danaAnieg dan'\ n ' je
CSAGI-u dostavljen neki detaljniji program. Navodno u SSSR-u osnovana је komisija koja studira proЬleme satelita te se zvanj/!ne izjave mogu ocekjvatj
svakog l!asa.
ProAiog leta objavljena је namera za ostvarenjem
vejta/!kog satelita з'ј о det~ Jilma se malo doznaie .
Danas se veruje da се 12 malih instrurnentlma opremljenih satelita Ьiti lЗII)siranj sa Centгa z;;~ ispLtjvanje
projektila vojnog vazduhoplovstva Patrjc u Flor'd i.
Putanja се Ьiti nagnuta oko 40 stepenj а u jugoistocnom smeгu kako Ьi se koгistilo oЬrtanje Zemlje
za dodatnj potisak na startu. Izabrana putanja се omogucjtj posmatranja (mnogim nacijama ucesnicama
u MGG-u) ј na iuznoi i na ~evemo i polulopti posto "~
se satelit kretatj u pojasu od 40 stepeni severno do
40° ju~ne Airlne.
Kako se Zemlja obme jednom u 24 Сзsа to се satelit sa vremenom obilaska od 95 minuta za to vтeme
naprav jtj izmedu 15 i 16 obilazaka. Puta nia satelita се
b!tl eliptjcпa (perigej oko 320. apogej oko 1300 km)
tako da се Zemlja natinjti nejto v!Ae od 1/ 16 obrta ja
za vreme svakog obilask'\ ~atelita. U odnosu prema
Zemlii nakon svakog oqilaska satelit се se pomeriti
za 25 stenenj: prema tome, pre'postavimo da се ~a
telit Ьiti ,Iansiran iz Floride posle prvog oЬilaska pomerice se 25 stepenj zapadno, posle dva oЬilaska 50
stepeпi itd.
Satelit се se kretatj brzinom oko 26000 km па cas
i pretpostavlja se da се mu vek biti jedan eas ako mt'
perigei bude 160 km. 15 dana ako nije ni anij о:! 320
а mozda i ~odina ako mu prjЬJiZivanje Zemlji n ije
mапје od 480 km.

1) Clanak u 7.vanjcnom ta~opiэu Intemac 'on'\lne
astronautitke federacije • ASTRONAUТICA
АСТА « , Vol. II/Fasc. 3, 1956 n apisan od F . I.
Ordway- a
2) International Geophysical Year 1956-1957.
3) Na tjonal Academy of Sciences.
4) National Science Foundatjon of the United
States.
5) Department of Defense.
6) Comite Specjal de l'Annee Geophysique InternationaJe - CSAGI.
7) International Council of Scientific Unions of
the U.N. - ICSU.
8) National Research Council.

Raketa olzvidnica• Ьi~ tr~tepena sa ukupnO!Ii
··••-orn oko 22 metra а ma.ksiJ?alnog preen!ka о][
d.......
avodno prvi stepen је sl1tan sondainoj l1lk ~
1.2 m.

~
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1200«! kg potjska
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be~in-~etilalkohol-sillkon.

mu Је . go oksidator tel!an kJ.SeOnik (raketni m()tor .
sko u Је а
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Је
odlfikacija tipa . нermes• . =е
ener .
lectric).
т
. 5 •--n је sli/!an raket1 • Aerobee-H1 •, koji .
Drug1 """'~
А
· t kompaniJ' e
lt
razvljen od straпe
eroJ';
.
• sa gorivotn
asimetrjtni dimetil hidr~zm а oks1datorom azotno.n
kjse\lnom. тreei stepen . ?е raketa sa tvz:stom PQgon.
skom materijom koja n11e voc!ena. Za щеnо ostvare.
nje zakljui!en је ugovor sa Al\egany Ba11istic LаЬо.
ratory i Grand Ceпtral Rocket Company.

1

Trostepeпa raketa • Izvi~ica~ nerna repnih PQvr.

§ina i vос!епа је • jnercijalnlffi slSte~o~ · smeAteriiin
u drugom stupnju. K~ntrola obrtaщa Је ostvarena
tangencjjalпlm m1azev1ma dok Је k~ntrola. ~ropinja.
nja i zao§jjanja postignuta pokreta~Jem viljиSke-no
saea motora. Jedan ziroskop koпkol~e vektor pOtiska
koji ima mogucпost. ugaonog skretaщa od pet stepent
na svakoj strani od "''Ve rakete.
KARAKTERISTIKE •IZVIDNICE«
ou!ina sva tri stepena . . · · ·
мakslmalnl pre~nlk rakete . . .

22 m
1,2 т

19 : 1
9 do 9,8 k:g
2400 km
мak slmalnl domet tre~eg stepena
480 km
мak simalna vi$ina trel:eg stepena
28600 km na fas
мakstmalna brztna treCeg stepena
Vreme do putanje . . · · · · · · · 10 minuta
Slst~m voc!enja (prvi 1 drugi stepen su
voc!eni dok је tre~l
stabШzovan
inercijalni
obrtanjem oko uzdutne ose) .
12000 k:g
Potisak prvog stepena . . . . . .
etilalkohol - benzin·
Pogol'ska materlja prvog stepena .
sllikonsko ulje +
tel:an k iseonik
vreme pod pogonom prvog stepena . . 131 sekunda
Slstem snabdevanja gorivom prvog
tu r bopumpa
stepena
. · · · · · · · · · · ·
Pogonska materija drugog stepena . . a si me tri~ an dlmetli
hidrazin -+- azotna
kiselina
Sistem snabdevanja gorivom drugog gas helium pod pri·
tlskom
stepent.
..... . .. . .
~Vl'Sta
Pogonska materlja tre~eg stepena
Kompanija Glenn
Izv ot1a~ zmaja 1 ugovorna strana .
L. Ma rtin
Komp anija Aerojet
ugovorna strana za drugi stepen .
General
Kompanija Allegany
ugovorna ~trana za treCi stepen .
Balllstic Laboraloi'J
1 Grand Central
Rocket
Kompanij a- Genera!
Ugovor na stгana za motor prvog s t e- Electrlc
pena
.. . . . . . . _ . . . .
Pojedinl stepeni daju procente b rzin ~
oЬilaska priЬll f no (ost'ltak d o 100 %
doЬi ja se od rotaclje Zemlje):
~5
- prvl
32
- drugl
50
- tre~l
....
Vaz duho p lovn a ь аzа
Mesto lanslranj а . • .
Patric, Florida
' . .
28- 35• ј ~: go l•to/no
Po~etni pravac
K raj gorenja prvog stepena n a vi5R km
slnl od . . . . . . . . .
45°
Naglb putanje u tom t renutku
Kraj gorenja dru gog stepena na vi224 km
slnl od . . . . . . . .

~~~~~a~in~:iet,

·tj:

ie!tn"a ·sa'teiitЗ

Satelitj се Ьiti praceni ј radiom i optickim puttm,
Pored toga upotreЫce se sistem rad io t.fjangulac!Je
sistema MINITRACK, а ocekuje se d a се Ы tј neoP"
hodno da satelit nosj jedan maJi ali kompl etaп rad~
сdаЩјас (koji се sad riatj oscilator od 108 megaclklal
Bice postavljeп vec j broj MINITRACK stanjca takoda
се se tacno mocj od redivati polo~aj sа;еша. Nekt
mem j podaci satelita moci се se pu tem MIN~TRACI<;
odasla.tj n a Zemlju posto se sa Zemlj e zatraZl podata '
dok се se ostaJi m erni podaci slati n a Zemlju pu~m
frekve~tne ~odulacije sirine jmpulsa ~. ~oseCOJ u l~
stanost1 216 1 235 megacikla. P ored od asilJaca za te 3.
mereпje i instrumenata koji sluze za osnovna .Pro:0 8
tranja predv jda se da se ugt·ad j jns tt·umentaclJ 3 ~
се odгedivati . 01ijentaciju satelita u prostoru ,. pora·
izvora energ jje, uredaj a za ukl jucjvanje mernlh ар
ra ta, kontrolni prijemnik itd.

~је se da ~~ signali а вatelitakog radlo odaii-

~ ~~ HIOO do 4800 kт Ato Ql! zavis1t1 ос1. vis'
..&elita. Sledei:u taЬlicu је priprefnio Nacionalni Ј::.
JDitet MGG na po/!etku ove godine:

-

visina<~~uta _ l__
320
640
960
1280

Radio

dome~fЫiino
1920
2720
3200
3700

-

P08Datnaja at.omlldЬ, joa8ldh t • 1'dadr•
nlh mua u vazduhu.
Merenja pritilaka u t van satelita.
Posmatnaje et.ekta udua meteora
sateUta.
Odre41vanje IUitiDe atoma t jona vadoallra;
lspitivanje lnterplanetame pnllae 1 ~
VеШ!Ша

-

i l'1l8pOl'ed

dеШа.

Intenzitet i promen.a u intenzit.etu
dovanjac zemljine atшoafen
sklm energijama.

•'ЬoiDЬar-o
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Razvijen је plan za postavljanje serije sta ·
opti/!ko posmatranje па ontm podruc)·ima Zemlnlcrt za
'- se т-'"
Је sa
kOJl··ь ''"
""1· v1'd е.t·1 sa tel 1'ti. S~teliti се Ьiti vidl'ivi
za vreme sumraka nlSko na honzontu kada 1· 1 ·
"
i
k
tr
t
·
-А
•
е
ПЗЈроVО )ј niJ
оп а~ lZmcuu neba ј svetlei:eg projektila
Da li се ~е sa~ellt lako vid~t~ i1i пе dogledima zavisi
od polo!a)a, v1dnog ugla , VlSme, sjajпosti pozadine i
od atm?Sfersk1h. uslovc.. Satelit се imatj zenitnu uglovnu ьг::mu o!to Jedan st~pen u sekundi Ato се komplikova.t~ prec~o pracen]e. Danas samo brza kamera
Schm1dt-a, Atrokog otvoгa od 48 inl!a, mOIZe prЗJtjti ovaj
objekat.
Astrofizi~ku . labora.torjju
Smjthson. Cambridge,
мass ., zaduzila Је Nacюnalna akademija znanostj da
nadg1eda ostvarenje pr ograma opticko~ ргасепја koji
oЬuhvata kako .ama.tere tako. i profesioп a lce za posmatrace sa щlhov1 m mogucпostima . P rj tоще kao
pomagac su se stavili na raspolooeni<! Intemacionaln a
astronautitka federacij a , Astronomska li ga. Ameritko
drиStvo posmatraca nг()menljivih zvezda i
Zanadnj
amateri astronomi. Na.imanje dvanaestak specijalnih
orofesjonalnih posmatraea sa teleskopima Ысе postavlieno oko Zemlj e za kra•jni e Precizno pracenie malih
~atelitR. Podaci po~matrania се SP. do, tavliati do racш1skЉ centara gde се se tаспо odredivati putan ia.
PoAto се samo mз lo pros toг a Ьiti. ra•nol o7.jvn •1
mallm satelitima koii се bf.ti izbaceni 7"- vrf>I'Y'P MGG,
f() се samo nekol iko instrumenata i.sprva Ьiti ugrat!eno. Izm edн geofizjcki h . 'l.Stronom •kih i dr u 1(h mel'l'пia . koia се Ьiti omogucena satelitom . predvidaj u
se sledeca :
-

-

-

Energiia zracenja Sunca n a svim tala · nim
duzjnam a.
Studiia Sunca nih buktinja i drugih aktivnosti
i njihov odnos prem a vrem enu na Zemlii.
Veza izm ec!u zrac e пja Sunca . kosmjckog zraceнj a. Z emljiпog magnet3kog polja i magп etskih oluja.
1
Studija u.ltra- v ioletnog ј X- z acenja ; to alno
Suntevo korpuskulamo zratenje.
Studij a Suncevih p ega.
Studija jonosfer e, polarne svetlosti, opste m eteorologij e.
Studija temper a t ure, pritiska visinskih v etrova.
Odredjva n je а ЈЬ еdа.
Gustina v isok e atm osfere (p<>"m a tranje uticaja ot pora vazduha na pu tan ju satelita).
Sast av Zemljjn e kore (posma t ran je neravnom erne rasp od ele m asa u kor i uocav a nj em
p romen a n a putanji) i spljostenos·t.
Stru ktш-a i sastav atmosfere.
Pгeci zna n:teren ja medukoпtinentalnih razd ~ ljina.
P osmatranj a S term er- ovog pгs tena stru ja.
Odredjva nj e procenta Zemlj ine p ov rsin e pokt·ivene oЬl a cima.
Merenje gus tine elektron a izna d F-sloja.

v.

•
Engleekl proвram ilpltlvanJa viiOke .......,__ U EngleSkoj је zapOCtю rad na oЬimnom procramu za
ispjt,Jvan je visoke atmosfere na injcjjativu Мiniltar
stva za ratno snaЬdevanje ј Kra\jevskog druAtva. ~
gramom је predvic!ena lzgradnja, u roku od dve 110dше, raketa sposobпih da поsе 45 kg naumih inatnamenata na visjпu od 190 i vise kiloщetara . Projektovaпje , razvoj. nabavke i ispaljlvanje raketa izveiЬI
Minjstarstvo :~;а ratno snahdevanje. Na ovom programn
sarac!jvace net naumih istra!ivai!kjh grupa ч.,sled«ib
Uпiverzjteta: Univerzitet u Londonu (prof. H.s·.w.
Massey), Unjverzitet u Binnjngamu (prof. Ј. Sayera),
Univerzitet u Bellastu (prof. D. R. Bates i К. G. Eme-leus), Uпjverzitet u Svonzjju (prof. Dr W. Ј . G. Веу.:
non) ј Imperjjalni naucnj i tehnolo§ki koledi u Londoпu (prof. Р. А. Sheppa.rd). Rad се Ьitj koordiniran
preko !\pecjjaJnjh komiteta pri Kraljevskom druAtvu.
Prvj eksperjmeпti obuhvatice merenja atmosferske gustine i temperature, studjju prirode jonosfere, lstraiivanje veoma fjne шeteorske pra§jne iznad visine od
100 km ј odredjvan_ie vjsjne oЬ\asti u kojirna је polarпa svetlost najjaCa.. Paralelno sa radom na razvoju
raketa vrsjce se ј rad па izradj паuспјh instrumenata.
Ia ko је ovaj program postavljen пezavisno od
Iпterпacionalne geofjzitke goфne, 1957-1958< postojj
na.da da се on Ьiti rea lizovan za vreme toga perioda ј
datj vredne rezultate kao prilog Engleske Internacjoпalпoj geofjzjtkoj god in j.
D. D.

*
Novi rekord vtsme za. jednostepenu raketu od
290 km postjgnut је sondazпom raketom AeroЬee-Hi
na poligonu u Novom Meksiku. Raketa је tom pril!kom
nosila 67,5 k g jnstrumenata.
Prilikom jspaljjvanja iste r a kete 21 februa.ra
1955 godine doЬijeni su !JlllOgi novj podaci о ultraljuЬicastom spektru Sunca. Za sve vrerne leta rakete,
koja ј е dosti gla visinu od 125 km, ugradeni spektograf
Ьiо ј е neprekjdno upe ren prema Suncu. Video se kontinualan spekta r od 1550 А ј a·bsorpcio п e linije do
1680 А. U ultгaljuЬi ca s toj oЬlasti od 1817 do 977 А
ident jfikova no ј е preko 30 sve tlih emjsjonih linija
d evet elem ena ta. Pre toga, ra ke ta је r egjstrovala tri
emisione Јiпј је (j edna Jinj ja vodonjka ј dve magnezij uma.).
D. D.

•
Mornarica SAD lansirala је u vertika.lnom pra.vcu
ra kete sa tvrstjm gorivom sa. mlaznih avjon a. Ispaljivanje је vrseno u ser ijama na vel jkim visin a ma.
Rakete, pozпate kao Rockajr, l a nsiгa n e su n a vjsin i od
9. 000 щ ј dostjgle v jsinu od 27 km. U prvoj seri j i ko ja
је jspalj ena, vrsen a su sa.mo jspjtivan ja kos~&og
z гасе п ја. Sledeea ispjtjvanja obuhvatjce m eren ja t empera tuгe vazd uha na velikjm vjsjn ama, m ereп j a gus t шe vazd uha nг. velikjm visjn ama, m eren ja konce ntracjje ozona ј merenja vetrova na velikim visinam a
( o>J et P тopu!sion « , Nov. 1955)

·

D. D.

...... duiii&U • • ' t8llw prekO 10018toaa.
OoDv8k .-vt.ta za лТLАS ...,....ware
po-

ma1811Je 1 trup, firma General Eleetrie aiJtem
~ Ramo- WooldrldJ• 1 Rand Corp.. pounda}e. O.tale nrme. kaO ooualaJ .Nrcf111t,
....,........ Лl~ 1 Glenn Мart.in, takode 111 akt.lvno
~ u proeramu tzcradnie Jatellta. uьrzo naIIOD oЬjavljfvцla veeti о protramu IJII'8dnie satellta
u SЛD, SSSR Је objavJo d ~е iz&111dltl vetl satelit u
~ roltu pre IH7 godlne. Takode је objavljeno da

--·--

је u SSSR-u pcмtlanuta raJtetom vlslna od 390 IDD.
а nedavno vltlna od 480 1un raketom koja. је nos\Ja

II'VO&inJe. Koonllnaelja na polju lstra!lvanja vasione
Ul&anOVHena Је pre no tto је u SSSR-u objavljen таd
па proaramu u tom pravcu. Ova otkrl~ n!~u blla ne~ivana 1 naumlcl u SAD blll JU Jpremnl da, eventU81n0. otkriJu tovJetskl •atelJt ukollko Ь1 Ьlо otposlat
u vNionu па krui{IU putanщ oko Zет!Је. Jako se govori с1а prof. ~ar Карlса rukovodi sovjetskim pro~
Jektom aatellta, treba napomenuti da se lstra11va/!kl
radoVI \z oЬiaatl rat11e tehn!ke nala.ze pod ko11 tro!om
Gen таЈа л. S. Jakovljevu. Aefa Ode\jenja za specljalna ondJa.
D. D.
ov•U о All olu. -

1949 godine F. Pavel (~. N:

278,57) pokuJao је da kod Щolova sLsterna obJasnl

pertociU!ne promene naвtцpanja mJniJnwna pom~_u
poremetaja u kr tanju Alaotn А 1 Algola в pod deJ atvom maaa ЬllskLh zvezda koje sa z.vezdama А ! В
Ctne zajednlekl s\8\.eln od 6 zvezda. Prema njegovim
I'Кunima rnese 1 uz.aJarnna ra&tojanja ovih zvezda
bUe Ы aledete:
Mua u Jed. mnse Sun. Medusobno rast. komp.
А
0.0
(АВ) = 0.0716 АЈ
10.7 х 10' km

=

в=

С

D

Е

F

1.0

= 1.3
= 0.11
= 1.0

=

4.2

=

== 3.015.7АЈАЈ:::::::0.452.3 хх10'10' kmkm
(АВ,Е) = 20.6 АЈ = 3.1 х 10' k m
(AB,F) :::: 75.4 АЈ = 11.3 х 10' km

(АВ,С)

(AB ,D)

Da Је do заdа ni jednn od komponenata : С, D, Е
1 F nlje mo«la ираzЩ obja§njava se n jihoviro slabim
ajaJem. zЬog l!ega tzeezavaj u u Ыizinl sjajnog Algola.
No и najdalju komponentu F ovo obja§njenj e nije
dovoljno, jer se ona naJazi na uglovnom otstojan j u od
komponenata А 1 В oko З Juene sekunde, ра Ы se svaka.k morala vldeti, ukollko јој је gustma jednaka
auatlnl jedne nonnalne zvezde ZЬog toga se pretpostavlja da је zvezda F u Algolovu slstemu beli patuljak vrlo rnalog pr~nlka i zbog toga vrlo slabog uk upnotr sjaja.
Ovoj pokuAaj obja$ojвvanja n epravilnost i u n aatuponju ml.n.imumo kod A\gola n!je u potpunosti utP о, jer se prema fotoelektrii!nJm meren jlma, na re!lekloru od 72 ст Ор eгvatorlje u H aj delbei'gll, p okaulo da Pavelov efeme1·ida min:imwna n e zadovolj avn. Ovo је зато је>§ jedan dokaz kako su te~ka i supШnn ~avnnja nept·avilлostl krive sjaja kod promenl}lvLh zvezdn.
MedutiJn, konstante s!stema zveza a А i В u Algolu poklaptlju se dobro kod svLh autora koji su se bavili
ovom lntcr an inom zvezdom pomral!nicom. Ovde daj mo n jnov1j vrednostl ovih konstanata:
odnos polupгeWlk.a (А : В) iznosi 0.804 : 1;
zvezda В је ne!io veta od zvezde А.
Srcdnje uzajamno otstojanje iznosi 10.5 х 10' km
7. S\ШI!evlh polupтel!nlka.
PolupreЪ!lk А
1.6, а polupr. В
2 Sunl!eva
Маsа А
4..72: masa В
0.95 masa Sunca '
Oustlna А
0.16; gustina В
0.02 gust Sunca
Sv L1oвna jal!inn А
0.932, а В
0.068 ~ delovi.mo sv tlosne jai!Jne s\stema АВ.
Nag\b izm dtt nonм l e nn 1·avan putanje i ргаvса
pt· ma A\goltt (pravco dogl.edn:ice) iznosi 81.08 stepeni.
Normn1no s moi dоЬЩ samo spe""ktar sjajne
kompon nte А u slstemu. Njel'(ova spektгalna klasa је
ВВ. Spcktar slabij komponeлte В mo~e se doЬiti ~amo
lndir ktnlm putem. Iz Stebbin-ovih fotome riskih merenja u 6 Ьоја э\edi da је spektralna klasa в komponente: IFB Ш G. Malo g u prvoj oznaci spektгalne

=

== =

=

=

=

=

=

............ IIP8tl'eЬa . . . . . . lt.......

kJue treЬa с1а znaet da је komponenta в d!in.. n-,
nutv opravdan је u slutaju zvezda nekoliko deseiЬ:
ta vetel ~ od naAel Sunca. Prema tome
~vatniJI је druJ1 rezultat spektralne kJ.ase ~
nente
в.
Najnovija
van de кamp-ova paralaksa za ,....._
ЩоЈа t.znosi 0.0418 ito odgovara otstojanju ~'7:

prik8Z_UJ• taJ zanimljlVi docadaj i k . .
IJU koJa
u ilust;rovanom vojnom listu FRONТOJ~ Је oЬJaVIJena

sveuo.mь godina·

је

Fine Unije u spelctru komponen.te А ukazuju
to da oko ove kompo_n ente po_6toji gasni omota~ ltona
tzgleda, una pli/Т\SkO ISpt!p/!eщe p rema komponenti ~
(• Orton, N~ 52,1956)
·
Р . М.

t>.

Ка1ю dokaz&&l postoja.nje vulkana na Ъlarau•
Dean в. McLau gh\in (Mekla!!;in) pr~tpostavlja wi ;;;
mora мarsove tropske oЬlasti pokrtvena vu.!kansk!Jn
pepelom. don esenim ovamo d_ejstvom vetrova. ~
pretpostavka o\al<Sava obja~щ av anje n_mogih zарац.
nih ~ inj enica u izgledt! Mait·sove pov~tne i Маrюvњ
•zaliva«, z.a ~ij e se '?'hove p retpostavlja da su sed!!ta
vulk.anske aktivnostl.
Cinjenlca da st! m or a v eeinom n a juinoj po\ulop\1
objd njava se ~eeom snagom vetгova u toku Jeta na
ju!noj polulopti, k ada se plane ta. nalazt u p erihelu, \е
su i z.agrevanj a v eca. Povrem eno pocrnjivanje pojedJ.
p.ih oblasti u vidu »roga «, na m estuna k anala Pha:.iз
(u toku 1877 godine1 i oko Cyclopa _(u toku oko иво
god.) mogu se sasvun dobr·o оЬзаsшt1 pad anjem ре.
pela pri na•ocito jakJm erupcij ~ iz ovog vremena.
No t\njenica da n3: ~su una vrlo malo vode u
suprotnosti је sa poSto)aщem vulkanske delatnosti na
njemu. Svaki aktivni vulkan n a Zemlji izbacuje
ogromne kolit ine vodene рате, ра se eak smatt-a m~
gucim da su dana~nji okeani uglavnom r ezultat aku.
mulacije vode pгoiz&S\e iz vulkanske aktivnosti u toku
geolo~kih perioda Zemljine kore. Ukolik o, dakle, Маr.
sova vulkanska aktivnost nije skora§nj eg datwna, m~
ralo Ьi se isto tako o~ekivati da se i tamo akumulirala prili~na kolicina vode. Medutim na Marsu Ы se
voda mogla brzo vezi.vati u hidrok silna jedinjenja sa
minera\ima koji se nalaze u atmosferi, u vidu cestica
pepela. Zatim, kako ј е tamo t empe:ratw-a dovoljno
niska, jedan deo vode Ьi se pr etvarao odmah u cvr·
ste ledene iglice. Najpolse, v la.Zni ререо и atmosfer<
oko vulkan a talozio Ьi se na tie u n eposrednoj ЬJizi.
ni, а isparav anje vode iz nj ega poy-ecav alo Ьi procenat
vodene p are и a tmosfet·i iznad mora. Ovo poveeava·
n je ne Ьi se osetilo izna d · мarsovih pustinja.
Meklaflin эmatra da dosadasn ja posmatranja ni·
su · Ьila pogodno otiavljena d.a Ы istak.la vu\kansku
aktivnost n a Marsи. Ukupna sve tlost celog diska sa
nj egovim pros!a'anim тuZicastim oЬlastima, koja verovatno pretstavlja Marsove pustinje, i su;vise s.manjuje
m ereni iznoo v oden.e pare n a магsоvој povrsini. Zato
on p redl.aZe posmati·a~ima d.a sto ј е m ogui:e viSe otklone svetloot koja nam sti.Ze iz p ustinj sklh oЬlast~ а
da se pri snimanju spektгa ogranice na male povdlne
oko »zalri.va«. U tok u le·t a n a juZ.noj polulo pt1 mo1·ao bl
se pr m·ez . spektrogrЗ>fa •.p osta.v iti duz озе odab1:an~
zaliva gde se o~ekuj e postojanj e vиlkana. MesanJe
svetlosti sa p t·ostranih oko1nih pustinj a m oze Ыti !а·
taln.o pri izvodenju rezultata m eren ja. Ovakv& posma·
IJ:anja mogla Ьi se izvesti n a H ale-ovom Mount ?а·
lomarskom t eleskopu u n jegovoj n ajduzoj ziд ko!1·
steei noei sa izvanгediilom p rovidno5cu. Ako se u vтtu
zaliva n alazi vulkan , tad a Ы merena koli~ina voden!
pa.r·e iznad zaliva Ыlа veca od p1·oseka v odene pare u
Marsovoj a tmosferi i vari.rala p rema promenama ak·
tivnosti datog v ulkana .
_Isto tako, ako Ьi se u spektл.t uzetom sa ~
uski.h poV.t·sma, dobile tгake u gljendioksida, mora.e Ь1
t one p okazat i veeu kon cen tracij u ovoga gasa, i Р~
mene pм-a·l elne sa promenama vodene pare.
Marsova opozicija u 1956 godini nij e pogodna !)
poomatгanje sa severne Zemljine p olulopte, ali ~=~
zemo n adati da се u 1956 godin.i astronomi SV"":""'::
pokusal1 d a n a ovaj nacin re5e p .tanje postoJan!J
vulk.anske aktivn osti na Marsovoj povгsini.
(•PuЬl. of the P ac ifie • • v o!. 68 • No 400 • 1956)Р . м. Vt
n1

skiDI• (Ьrој 4 z.a 1855 god..inu) v~ је
- U Va~anju Sapca raketama koPisano о Ьom
нenadoviC naЬavio u Веа! 1806 )~је prog Маtеја

UUJeiПO.

(na .

~ј ~tгani.

kor-ica)

ршu>. Prema dosada J)QШatim

't~- oЬjav

podacu:'

za

21

1 56

to ne samo prva upotreЬa raketn
• Izcl~ da
81111. ne&O i prva upotreЬa Ьojnih rake 01 oru.tJ kOO
u EvrOPi (indiski radia Hajder AU ta ~~lne s rhe
kete prilikom odЬrane grada S«" upo ... ....,!o Је ra· tori"'"~
l.ngapala.ma i~ !"""
gudlne). Svi IS
=..1 гaketnog oru.tja
in
•""
istiЬl da su bojne rakete u Е
u_
tl-aost\'U
1
Ьljene prillk.om napada britansk~m~put upotгe
cuskU pomo1-sku bazu Bulonj 8 oktoЬra ~na franpollo su srpski ustanici rakete upotreЬli
god!ne.
1
na Sabac tгi meseca ranije _ u junu 1 в::в napэdu
to njima ukoliko se ne pronadи dru ·
god\ne1
pripada slava za prvu ratnu upotrebu Ьojgl ~ci
u EvropL

rak~ta

n

•Sa~loldl •

- S&teUti S& sm!U1Jenim
Ehrick_e, ~ara~ik grupe za vod~:n;~ek-=
tne f!nne Convюr, IZ!Ieo ]е da Ы satelit а sman · 1
pogonom mogao da se postavi na nitu putanj ~n т
koja је potrebna za satelit bez pogona i n~v 0 one
је •sateloidomc u svome izlaganju na k~ngresu ~~~~~~
naei?nalne astronat!ti&e_ federacije u Kopenhagenu.
On Ј~ .rekao da se sateLo1d m&e J.}Ostavlti na putanju
na v!s1n1 od 130 km, gde Ь1 kпdio par dana, dok је
sateЩ _sposo~n d~ q_stane na svojoj putanji S{lmo par
ёasova, satelo•d Ь1 stqga mogao Ьiti upotreы ·
k 80
letillc<l sa posadom za ispitivanje visoke atmo]esnf
"_
·
t
·
ere 1
о zna .... ]na s ерешса u razvoju vasi<inskih brod
sa posadom.
ova
. ~polj~i o?lik sate\oida sa posadom odre<len је ~i
щешсоm da Је P?trebno da se vrati na Zemlju nakon
utro~kВ: gor1v~; n)egov oЬlik mogao Ы Ьiti sli~an ј drii~cl vellk~ Ьгzше sa. po~eb~om za§titom povгSina protiv aerodшam1~kog gre)aD)a. Ukupna tezina sateloida
s~ po~adom о? Jed_nog l!oveka i in.s trumentima za ispitlvan]e ~~nos!la bt oko 4500 kg ili ne~lo manje. sa
o~om tezшom 1 povr5inom k.rila od 46,5 m' , sateloid
Ь1 tro~10 oko 15 _kg pogonske materije za svaki oЫ
Jazak oko Zem1Je. ;~ko. Ьi mu visina iznosi\a oko

~r Кraft

ы

,Bomarc ОАРА •
raketni projektil rza

D. D.

startи

. Вот агс ОАРА•

rak,tn
· k ttl·
Etek i. р ro;e

и la boratдriji.

u.,,;rzc~.r pгovera va elektricnu

1acz;u

и

raketi.

-

-

-

-

--

...

-

-

-

-

т. 1)

~'::~------------------------- :ВЛСИОНА
ClllorDie1 88 Jdatuom pretatavljaju prelaetaicu u

Aatronomi su aada imall Jedno
JDD6Do lnldaWo ,koje 8U atavШ u aiu!bu avojih ~~ 88 k1aQiom naravno mnogo savae~ ito 8U bill u dоЬа H~jgen~a. ~ јо~ i dlnas u
uPoCnЬI D8 utrongrn•klm oplel'V&ton.iama. NapomeDimo da је na osnovu pokazivanja i!~ 58
ldatnom N. Stojko, sa Pariske opservatoriJt;.. 1937
otlafo II!ZOD8ke nejednakosti u Zem1jinoj rotaCIJi.
кvarcn.i ШoV'IIoici. Ako se prirodni kri.Stal kvarca
taJto ~ da su doЬijene pov~ine na odreden nai!ID orijentisane u odnoeu na strane kristal;a i a_k~ se
. . njega vni mehanii!ko dejst":o о kao о ~to .Је pnt~i
tada l:e ае na njegovoj pomu11 poJavitl elektri
nаЬој koji se mo=e povezati f~ elektrodam o. Obmuto.
a1ro ае elektrode poveiu sa neklm eleJd.ritnim generatorom glai!ani kvan:ni kristal se defonniSe. kao da
м na nJega deluje mehanii!kim putem .. Ako Је ~~e~l
rator nalzmenil!an, glai!ani kvarcni kr!Stal l:e .. i""' е
da vtЬrira , а ako se јо~ podeзi da tre.~enc.!Ja ~.
neratora odgovara sopstvenoj frekvenCIJI vibractJa
kvaтca, ovaj l:e blti u rezonanci, . ра se nj~govo 5 ~1~
vi.Ьriranja mo!e sta1no oddavati. Kvarcnt se kns .
u tu svrhu g.lai!aju u oЬliku р1оса i1i prstenova. ~va~~~
koofstaJi imaju obli!DO frPkvPПCiitl ОО 100 Q(1n n< Cil~ r .. "l
u вekundi (berca). Demultip1ikacijom se ta trek~Fc~l·~
"Vodi na 1000 herca. Iz toga VPC mo!emo za JU .
kakve se ogromne mogul:nosti pru!aju za mer~e
malih vremenski intervala .. Kvaгcni su i!asoVDICI ~
kral:e vreme (neko1iko godtna) mnogo bo1.Ji od ~Ј
l'>r-\jih l!asovnika sa k1atnom. P os1" "~'~t>' ' 1 ".t> ~~d~~~
oni su vel: •zamorenic i njihovo ~okazt":anJe Је sve
vUe opteтel:eno net>ravilnostima. А11 . ~1о Је verovatno
da fop se postlci da kvзrcn i i!a<ovnicJ • na dufe vre~=
zadne svoju ve1iku super1ornost u ~о~'! na l!aso
nlke sa klatnom, ра l:e ove, ро svoJ J>l'illcl. potpun0
istisnutt iz upotrebe na astronomsk1m opservatorijama.
.
. .
Na kraju napomenimo da ni k~arcш ~asOVDlCI ,
ma kollko blli sav~eniji od i!asov~ika sa ~at~om ,
ne mogu blti potpuno sigurni u . SVOJ kon~i!;"I triur~\f
јег se vel: govori о tzv. atornskim i!asovn1ctma, kOJ ,
ako nl zbog l!e~a drugog, а ono zbog lm~n~ .. treba -ia
prevazidu sve ~to se dosada mo!!'l? zam!Slltt kao l!a~
sovnlk. Medutim, ti su tasovшc1 ЈОО uvek u faZI
lspitivanja.
....-ju

VI'8IIU!DII
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LJ.

IV, 1956

&рој 4

-..свонл

reo.

заснован је на истом принциnу по коме и

:О~и одРеђују земаљске даљине. Он се састоји У

ово~~мимо да пос.\lатрач који се налази у А (вим
сл .

1) хоће да одреди колико Је дРВо С удаље но од

али да самом дРвету не може. да приђе Успед

:-:Н~е реке. дакле он ту даљину не може да од.

еди директним мерењем .. Међутим ако н е MCJI{e
ра је одРеди директно он Је може ОдРедити инд 11 •
д ектно са истом па чак и са већо!~ т.ачноwhу, Он

~амо има да измери дУЖИНУ АВ (КОЈУ он произ.

Ј'УћВВВЊе

д

углове

велика из
Осим тога

разлога
он им а

КОЈИ hемо
да измер 11

а: и а~ што га правац АВ заклапа са nрав •

1956 броЈ 4 _ _

одРеђиваљ а

даљина

._

__________

небеск

комбинацији са веh пocтojehИIII опсерва ИХ .тепа У

северној хемисфери. Тако је нађено ториЈама на
месеца износи 384 403 7C.AI. тј. око 30 ~ даљина
аречника (Земљин пречник износи 12
емљиних
756
даљиiiУ Сунца нађено је да износџ 149 504 ~) За
тј. OI[O 12 000 Земљиних пречника . То зна
1C.At,
се до Месеца могло nоређати у nраво ·

ЧИ . да би

зо земаља а до Сунца око 12 ооо зема1.:и~Ји о~о
400 nута даље од Месеца .
· Увце Је

вољно бира на пристуnачнОЈ обали али с . тим да
она буде довољно
оцније
trавести) .

1v.

Међутим и читава Земља је једва jow топико
велика да се може узети као основиЦа за

вање даљина само нама најближих васио

0

д

Ређ

и

седа као што су Месец, СУRце и планете нзских су~
а
· аосnм
н еска тел , као што су на. np. звезде, она више

уопште не долази у обзир Јер су та тела много

много пута даља и Земља се у !"оређењу са таквиЪ:

се поспе попа rодиие тј. у јесен валазиrм 7 -.о

жају В, односио с друrе страве С:rвцL д...11Ва АВ
~gg:; две даљине Земље од С)'IЩа тј. OJtp7J'..O
А
000 1C.At ипи око 24 000 ЗемљИЈIЈQ: пре-.
А~о се сад та даљина узме као основица 'I'JI071'R
С У коме треће теме С претставља 3lle3)Q' ЧЈС.Ј7

4

.~

даљинама свuди на тачку па Је немогуhе образо-

Слика 4.

даљину хоhемо да измеримо и ако се одРеде уrпови

а и fJ, оnет ћемо моћи решити тај троуrао као и у
na та![о наћи и тра.еву

претходна два случаја,

даљину звезде .

Дакл~ У сва три случаја троугао, ciUI.Io што он

од случаЈа до слуqаја мења своје размере. Реша

вање тог троугла је увек исто без обзира на дУЖИНе
љегових страна .

Али огромна већина звезда је толико удаљена

Слика

од нас да чак ни пречник Земљине путање нЈiје

1

довољно велик и да би послужио као основица за

ОдРеђивање њихових даљина, тј . сада читава Зем

цима АС и ВС. Кад су та три еле.ме нта (тј. с трана
АВ угаt. а и угао р ) троуrл а АВС поз ната м огу се

ЉИI_Iа nутањ~ у односу на даљине тих звезда по
стаЈе само Ј една тачка, na формарање nотребног

и ~стала три елемента изр а чунати (тј . стр ане АС и

троугла поста је немогуће . Зато за такве случајеве
тригонометриска
м етода
не
долази у обзиР . Ту
астрономи користе сасвим дру ге методе о кој~U~ а

вс и у~ао између њих . За нас је овде од и нтереса
само то да је страну АС могуhе р ач у н с к и, дакле
без мерења , одредити а то је да љ и н а к оја ј е тра

овде не м ожемо да говоримо .

же на .

Тај

ист и

о дређив а љ е

него

пр и нциn
да љ ина

н еб ес·ких

непристуnачн а,

троуглове

nри мењ уј у

васион с ких

тела

бл а год а р еh и
разм ер а

w-астрономи за
кој а

том~

в аже

и ста

су

да

основи~а троу гла треба да буде довољно велика.

1

1
1

(

в ише
11 за

Стално см о у току излагања наnомињали да

,А

,' '

nравила

---- -- -----

која важе и за ситн е зе:олаљс ке тр оуглове . ' О пет се
узме довољно в елика основ и ц а н а З емљ и н ој повР
wини, одреди се њена дужи н а к а о и оба угла која
та СС' !С' Виц а з аклаnа са одговарајуh и м nр а вцима из

.

, "''

~а wто . Илустрова hемо то на слици 4. На овој слици
Ј е АВ основ и ца од које тр еба одредити даљину
тачке С. Претnостав имо да смо nри одређивању

/

у гл а код А односно код В м ало погрешили и да

см о уместо да ви зир ам о т а чно у с, визир а пи у с,.

Тада ће гр е w ка у тр аже ној даљини износити С,С,.
Ако с ада с а и сте осн ови це х оћ емо да одредимо

Слика З .

мно го в ећу даљи ну тач ке С, п а погреш имо за исти

у га о као мало пр е, тј . уместоо д а в изира м тачно у

ОДРЕЋИВАЊЕ

ДАЉИНА

НЕБЕСКИХ

вање

ТЕЛА

потре бно г

тр оу гла.

Пот р ебна

је

значи

jow

веhа основ иц а него llГГО је Земљин nреч н ик. Ту се

Познато је да се небеска тела нал азе на огро м 
ним даљинама од нас . Чак су и даљине на м а наЈ

астроно!V!и д овијају на овај

начин.

ближих тела тј . Месеца, Сунца и план ета толике д а

скоро КРУЖНОЈ nутањи nравећи један пун обрт за
годину да н а. То значи да ако се Земља у п ролеhе
налазил а на пр. у положају А (види сл . З) она he

Познато ј е да Земља обилази око Сунца по

далеко превазилазе све оно што би и најсмелиЈи
неуnућен човек nомислио . То с у стр а ховите в а
сионске даљине и ту Природа није хтела да зн а за

С, ми смо в изирали у С,, грешка у добиј еној да

љини за исту гр еш ку у у глу, изно с и С,С , тј. м ного

Је веhа него у nретходном случају. З ато се теж и д а
осно~ица троугла

буде што

веhа да би

гре шке у

добиЈ еним даљина.\lа биле што мањ е . Видимо да
ако Је осн ови ца исуви ше мала онда је не вреди н и
користити.

љ . Muтult

умереност . Ради ил устра циј е наведимо да би брзи
воз који би ишао да н и ноh н е прекидно брзином
од 100 К.АI. на сат стигао на М есец т ек nосле 5 !>!е
сеци, а на Сунце тек nосл е 170 година . До најближе
звезде тај

би воз путова о 4З м илион а година итд.
да и не говоримо о остал има које су неупоредиво
да ље.

И nоред тога што су небеска тела веома дал е к а
и ш то су њихове даљин е веома р а зли чите међу
собом , ип а к нам изглед а к ао да су она св а на истој
да љи н и тј . к ао да с у сва пр и кован а за небески свод
и да ни су ба ш тако претерано удаље на . З а то се
неупуhени са нев ерицом nита ј у да ли су те даљ ине
ств а рно

так о

велике ,

о д носно ,

ка к о

су

о не

у оnшт е

могл е бит и одре ђене . Нар а вно да су подаци о да
љинама небески х тела та чни коли ко rод из гледа л и
нев еров а тни , јер су астроно м и до њих доwли н е
из!V!ишљањем

н е го

испитивањем ,

што

је

уост а лом

nринцип сваке н ауке. Те даљ ине из м едај у ф а нта 
стичне

услед

наwе

нен а викнутости

на

њих .

Ка ко се долази до тих да љ ин а ?

Има виwе начина . Овде hемо нав е сти само је
да н од њих који је и на јстарији и најлакши за
р азумевање . То је такозвани тригономеТриски ме-

Сли к а

2

Meseeeve mene

њених кр ајева ка небеском телу чија се даЉfЈВ:
тр"Вжи (види -сл . 2). С обзиром на даљине небес~.

тел а ч а к ни основица од н еколико стотин а ки •
м етара не би бил а до вољн а . П о требн о ј е да он а а~·
нос и бар н екол ико х иљ'В д а килом е тар а . То I1P

Ме па

113

88

тично значи да би једна nосматрачка т~чка била 1 ~,

северној а друга на ј ужној ЗемљинОЈ r:олУф 0~ 8

н пр . ј една у Евроnи а дРУГа у ЈужноЈ А Р а је
И заиста из историје Астрономиј е ј е nознато д~i!Х

једа н од глав них р азло~а подизаља астроном~~ll'
оnсерваториј а на Јужној

хемисфери у nраво

Januar

Februa r

1

Мlad Mesec
Prva ~etvrt
Pun Mesec
/ Po.s1. ~etvrt
:Мiad Mesec

-

Okultacije sja,jnijih nekretnica

1

d

h

т

1 з 13
9 8 06
16 7 21
22 22 48
30 22 24

10 f~brna_ra. Mesec zaklanja zvezdu x ·.'Oriona.
Zvezda Је pr1v1dne veliblne 4.6 а pole>Zajni ugao p ojav e је 84°. Vrem en a disp aracije su :
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т

8 о 23
14 17 38
21 13 18
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1 17 12
9 12 50
16 3 22
23 б 04
З1
10 19
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Subotica
Novi Sad
Beograd
Nis

h
21
21
21
21

т

21.4
21.9
2З . 2

26.0

_ _ _ __ BACIIOHA IV, 19S6

----- ----------~Izltlz i zalllz Svtaa~

FeЬruar

Mart
April
Мај

Jun
Jul
Avgu.st
Septembar
Oktoьar

Novembar
Decembar

Zalaz

Waz

Datwn
Januar

UКki М

11

"

22
1в

07
40
2в

09
51
31
13
56
40
27

5
5
5
4
4
4

11

1
11
21
1

11
21
1
11
21
31

17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
18
18
18
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16

м

в
в
в
в

21
1
11
21

1в
1в
1в
1в

22

7
7
7
7

1
11
21
1
11
21
1
11
21
1
11
21
1
11
21
1
11
21
1
11
21
1
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т

-&

1в

4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7

09
05
05
08
15
23
35
46
58
10
22
33
45
57
09
24
36
50
02
12
111
22

d

3в

d

h

т

s

5.9 N

0.0 N

11
10
13
20

veneтa - Ј~ uvek је .Zomjata. Vidljiva је na
istoku k.ao nebesko telo prividne velicine -3.3 i pre~
nika 5". Kako јој se Sunce prividno sve v~e priЬli·
zava, tokom februa.ra prestaje da bude vidljva.
Матs - Tokom celog tromesecja vidljiv је u рг.
voj polovini nol:i. Prividno prolazi sazveZda RiЬe i
Ovan. Udaljava se oci Zemlje od 158 miliona kllometara (1.1) do 281 milion kilometaFa (31.1II) , te mu Pri·
vidni precnik opada od 9" na 5", а sjaj od 0.3 na 1.6
prividnih velicina.
Jupiteт U sazveZdu је Devujke. Pocetkom ја.
nuara је u zastoju, .Pvsle cega se krece retrogradno,
da Ы 17 rnarta dosao u opoziciju sa Suncem. Tada је
udaljen od Zemlje 665 miliona kilometara. Prividne је
vebline -2.0 i precnika 41" . Vid ljiv је preko сеЈе
no~i.

Satuтn - Pojavljuje se sve ranije u drugoj polovini noei u sazvezdu Zmijionose. Kree ~ se direk no
do 24 marta (zastoj) а zatim retrogradno. Кrajem
tromesecja је prividne veli~ine 0.6 i p1·ecnika 15".
Prividnu elipsu prstena vidimo pod uglom od 39" (velika osa) i 17" (mala osa). Ravan prstena ј е nagnutaza
26' prema pravcu Zemlja - Saturn, tako da је vidi·
то sa seveme strane.
Uтan- U sazveZdu је Raka. U opoziciji sa Sun·
cem је 25 januara.
Broj sa zvezdicom
satelit је ispr ed Jup itera
Broj nije upisan
satelit је nevic!Jjiv (pomracenje,
okultacija)
А . KuЬicela

=

1/ustrafor Andrija Maurovic (gore)
u

w

maгta.

Ustanici и Prvom srpskom ustanku bombarduju ruketama sabac
objavljeнo

о.в

Urap u konj~kciji s Mesecom
5.6 N
Jupiter u opozu:l)l sa Suncem
Merkur u gomjoj konjunkciji sa Suncern
sunce ulaz1 u znak Ovna. · Pocetak proleёa
Sa turn u konjunkciji s Mesecom
о.з S
Saturn u zastOJU

Na trecoj strani korica:

(Prvl put

25.3

Merkuт - U januaru је u prividnoj blizini Sunca.
Postaje vidljiv oko 2 _februara kada . Је u najve<:oj
elongaciji (25' W). МioZe se ~ap~1t1 щutra" neposred.
no ргеd izlaz Sunca, nэ.d .JugolS~n~ horJZontorn.
Faza : »poslednja cetvгt•, pnv1dna vel1cma: 0.1 i pr~.
nik: 7". Ubrzo zatim Merk•l•r .s~ ponovo g~?i u prividnoj Ьlizmi Sunca. U gornJOJ koщunkclJl је 20

оо

Zemlja u perihelu
Kvadrantidi
Merkur u donjoj konjunkciji sa Suncem
17 о 17 Uran u konjunkciji s Mesecom м 9о!:
17 1 - Jupiter u zastoju

Merkur u najveeoj elonga.ciji

f'l~Шete

44
25
07
49
30
12
56
39
27
17

tn

т

-

35
12 18
17 111 20 19 _
17
221о 22
19 24
24 5 -

..

3 7 3- 10 16 -

h

Магt
d n

01
14
27
38
50
02
13
23
30
34
34
31
24
12

Januar

2.8 N

о

2 20
7 о 05 Mars u konju.nkcij~ . s Mesecom
02 Jupiter u konJunkc~Jl s Mesecom
17 4
1в Satum u konjunkClJl s Mesecom
22 10

46

sistemu

4

Februar

upotrebu nomogra.ma objavl)enog. u • v:asюru« .ь: ~
za 1955 god. (III strana korica). C1talac се, stavlJ&JUCl
ove podatke u kolone 2 i 8 u tablici koja је data 1;1~
nomogram, jednostavnim grafitkim postupkom dob1t1
vreme iz.laza za rna koje mesto u na~oj zemlji.
Sunёevu

20 20 _ Merkur u zastoJu
21 19 _ uran u opoziciji sa Suncem
25 5 38 Satum u konjunkciji s Мевесоm
zв

т

20
30
43
57
42
25

Ta~ka М nalazi se na geografskoj du!ini -18' Ш
-lh 12m i ~irini +44'. Vremena izlaza i zalaza Sunca
u ovoj ta~ki data su kao pol<I.Zili numeri~k~ p?<iaci za

PoJa.ve u

51 Jupiter u konjunkciji s Mesecom

6мЈ

llustrovaпom vojпom

llstu FRONT . br 21 za 1956 god.)

Mesecevo More Kisa sa okolinom (dole)

