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Razvitak nuklearne tehnike poslednjih godina, pored vee postojeeih oblasti njene primene, otvara nova podrucja istrazivanja u pogledu
njenog kori§Cenja za interplanetarne letove.
Mada је ostvarenje ovog cilja zasada jos daleka
perspektiva, nije Ьеz interesa upoznati se sa
mogucnostima koje nam pruZз atomska energija kao i sa izvesnim koncepcijama koje pr tstavljaju ргvе poku5aje principijelnih re5enja
u ovome pravcu. Osnovna ideja sastoji se u kori§Cenju toplotne energije doЬijene fisionim
procesima•) u atomskom reaktoru, za ubrzanje
nekog radnog fluida koji Ы usled toga velikom
brzinom mlaza isticao iz rakete. Na taj nacin
Ьi se iskoristila neuporedivo veea kolicina energije za pogon rakete, nego sto bi. se postiglo sagorevanjem ma kojih poznatih hemiskih goriva
koja se upotrebljavaju u sadзSnjim raketama.
Tako na primer, bomЬardovanjem litiumovog
jezgra protonom, oslobodilo Ьi se dovoljno energije za postizanje bгzine mlaza od 19.500 km
sec. Iako nije verovatno da се se u dogledno
vreme postici potpuno razbijanje materije, eak
i relativno mali deo oslobodene atomske energije Ьiсе vi.Se nego milion puta veci od najsnai.nijih hemiskЉ reakcija.
ТrеЬа imati u vidu, da se sa povetanjem
bгzine isticanja rnlaza smanjuje potrebna kolicina pogonskog materijala u odnosu na konstruktivnu i korisnu teZinu rakete. Tako na
primer, za odlazak i povratak na Mesec, pod
pretpostavkom da se postigne bгzina mlaza od
50 km/ sec, bilo Ьi potrebno utrositi za svaku
tonu korisnog tereta i konstruktivne tezine rakete 725 kg pogonske materije, dok Ы pri bгzini
rnlaza od 200 km/ sec, ova koliCina iznosila samo
146 kg. Prema tome postignuta brzina isticanja
mlaza је jedan od osnovnih faktora koji odreduju dimenzije rakete.
Na Za.lost ovako veli.ke bгzine mlaza teSko
bi se mogle Postici, cak i pri racionalnom kori") Proces raspadanja atoma radioaktivnih materija, pri ~emu se oslobadaju velike koli~ine energlje.

seenju atomske energije, usled v likih ~
ratura koje su potreЬne za njeno doЬi~j .
Ako Ьi radni fluid blla voden.a para, ~ја Ј ~
lek:ulska teZina 18, da Ьi se proizvela brzina
mlaza od 5 kmlsec, potrebna temperatura iznosila Ьi 6.200" С, koju ne Ьi mogao izdrf.ati ni
jedan poznati rnaterijal; rnedutim, upotreЬa vodonika (mol kul ka t Hna 2), za istu Ьrzinu
mlaza zahteva temperaturu od 2.000° С, koja
''еС ulazi u podru~je realno ti. Dakle, brzinu
mJaza ograni&1vaju dva m dusoЬno zavisna parametra: molekulska te!ina i temperatura fluida,
tako da manje mol kul k t ћn zahtevaju i
niie temp rature. Us\ovi procesa u nukl rnom
reaktor·u, kao na primer, ta~ka toplj nja fisiono:I materijala i mod ratora ograni~ice radnu
temp гaturu, tako dз se sa optimizmom mote
oeekivati postizanje brzine mlaza oko 10 km
scc.
Prvobltna konc pcija rak te sa atomskim
pogonom, koja bi mogla da odleti
Z mlj do
Meseca, oblde oko poslednj g i vrati natrag na
ZemJju, predlo!ena је jos 1949 godine (prema
prilozenoj slki). Raketa је trostepena sa atomskom sekcijom и drug m stepenu radi Шtite
uzletista i ni.Zih slojev.a atmos! r od radioaktivnih radijacija produkata fisiз rnlaza. Pгvi
stepen (1), а hemiskim. pogonom sastoji
iz
7 motora od 450 tona potiska i bгz.i.nom mlaza
4 km/sec koji upotr bljavaju t~ vodonik i
kiseor..i.k smestene u rezervoar prstenastog (2)
i cilindricnog (З) tipa. Ро utro&ku celokupne
kolicine goriva, prvi stepen sa svojim rezeгv rima otpada, i akt.ivira se drugi t реп ciji је
izvor nergije atomski reaktor termo dinami~
kog tipa(5), sa fisionim materiзalom rn.clt шm
u oЫiku saea, kroj koji truji pod visokim pritiskom radni fluid (t~ni amoniJak i1i vod nik)
iz prstenastih rezervoara (б); u r ktoru se radni fluid zagreje na visoku temp raturu i isti
bгzinom od 10 km/sec kroz mlaznike (7). Oklop
(8) slиZi kao zзStita od atomskih radijacija.
Krajnji сЩ zadatka izvrSio Ьi treei tepen

ZЬijeno jato NПС 5904 и sazveUи zmijt
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Zemlju. Osun
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Usled navedenih i ostalih nedostataka koje
imA opisana i njoj sli~ne koncepcije, savremena
utronauШka istrdivanja usmerena su na razvitak •satelitske rakete•, koja Ьi se montir~la
tz delova dopremljenih malim jedn?S~pe~
h~miskim raketama na veAta&i satel1t 1li, ko]e
Ы krulile oko Zemlje ро odredenoj satelitskoj

Роlм. .

m.aterijai
.
veliki procenat ak
»brzme odle"IJ·
·vv,.,:;""'8t
" 1 -·Ја
curo по упадљЈЈво црвеној боји,
Zemlje, koja. Ьi .se 1 о postigla. njegoVint • ~ pasDIКoeao
Х8О и по то е шта се креће у односу на
tvar.anjem u зedmstvenu »odleplJujueu
"
остале звезде.
Postoji veei broj predloga projekata •sa.~'
Због црвене боје, боје крви к оrњ.а, стари
atomske rakete«,. r~zlicitih konstruktivnih
~nja, mada је ~rшс1р »atomskog pog , ~ Грцк начкнише од њега звез.цу боrа рата, na
0114 ra~ су га и прозвали његовкм именом Аре, који
nepromenjen tJ. kao kod gore opisane
kl
..
·~ одговара римском Марсу. Друrа дв.а rрчха
Primena nu earne energl)e za
назива бИЈЈИ су П~роеис, огњеки, и T:rypoc,
fluida u ra~eti konve~ciOJ:ainog tipa-n·-e~··"'•"•~ жестоки. Понекад Је наз~mан Херак., о.... који
da pruia bltno pobol]SanJ~ u odnosu na
мваче спада У ред сунча.н:и:х божанстава.
sku raketu, zbog pome.nutih
u
t
k
.
~
Црвенило и сјај Марса наведоше и друге
gledu tempera ure, ОЈа sprecavaju
старе народе да. му надену одrоварајућа ~rм:е
vjsokih vrednosti brzine mlaza i PDtisaka
на. Индуси имазу за њеrа назив Акtарака, тј.
fesor Lyman Sitzer predl~~io је noVi .
ужареюr уrљен, ИЈЈИ Лохитак_zа, црвено тело,
iskoriscenja atomske energt]e za I>Ogon
а код њкхових суседа ПерсиЈанаца беше rто
kojom
se mog.lo pre?uzeti putovanje ·
знат nод именом Бахра..~t или Пй.:~:.~ювакu Cusatelitskih
planeta sa znatno '• фv.p, шrо значи небески ратюnс. Даље на
nomicnijim ~ezulta~a u pogled';l goriva i rn;. заnадУ, у Халдеји, Земљином васионском су
terijala. Vel1ka brzma ml~a post1gla bi se S!J.•. седу било је име Нер~а.л, оnет по богу рат
janjem jona pogonskog flщda. ~ elektriёnorn
и доњег света, а у долини Нила Марс Је
Црвен.и. Хор, или, према Ахилу Тацију, XepaJiu koje Ы se stvaralo energt]orn doЬijenorn
IC.4011a звезда, што је свакако, јелЈfЮ!зован
C:tomskog reaktora. Atomski reaktor koristio
, 1
tesku vodu kao mo~erat?r, а ista Ьi se rnog_ назив.
upotreЬiti i kao radш flu1d za ~go.n parne tn:.
Најстарије nосматраље Марс4 за које да
Ьine elektricnog generatora, kO]l Ь1 stvarao ЈХо. нас знамо заnисано је клинастим nисмом на
treЬan napon izmedu dveju mreZaзtih elektroc; глиненим nлочама. Оне су нађене у рушеви
postavljenih na izvesnom ras.tojanju, dovoiJi: кама Ниниве, а nотичу из XVII столећа пре
da ubrza jone pogonskog flшda do brzine ~ наше ере. Друго no реду било би nосматрање
100 km/sec i proizvede potreban potisak. ц о коме rовори Птолемеј следећим речима :
idealni pogonski materijal sluiio Ьi azot (J(t- "Једно старо посматраље ПОСЛ)'Жило нам је
да nоnравимо срЕЩЊа nерио.цична кретаља .
Ьi se mogao uzimati iz atmosfere V'eeeg bro
planeta. Glavni proЬl~~ ovak~e » јо~.~е rakete< Оно казује да је 25 дана месеца Еrона , 13
sastoji se u akumulac~Jl d~volJne ~OllCl11e gonn дионизиске године , примеhен Марс како ско
i materijala na satelitskoJ putanJt oko ZemiJ! ро додирује северно чело Скорnије (зв езда
бета овога сазвежђа). Елем, ово nосматрање
.za ovu svrhu u.potreЬile Ьi se snaine hemisk: одговара
52 години nосле смрти Алексан
jednostepene ili dvostepen~ rakete koj7 se.ne k
дрове, 476 години Набон.асарове ере, јутру
mnogo razlikovale od n:kљ. sa:rre~шh•.II]J0\1 између 20 и 21 дана егиnатског месеца Ати
raketa, koje sluze za naucna ~ VOJna tstraZivan~ ра". То је по нашем рачунању било 272 roUkoliko Ьi se mobla u buducem r azvoJu nill ДIOfe пре наше ере. Додајмо да је Птолемеј
arne nauke postiglo direktno doЬij.~je .elek~ одредио и nрву оnозицију Марса , ону од 14
ne iz atomske energije, nesumn)lvo Је d.a децембра 130 године наше ере.
ovaj princip Ьiо od velikog int~re.sa za daJJI It
Од старих посматраља 3аЮ!мЉиво је и
zvitak interplanetarnog saobracaJa.
једно за :које Аристотел каже: "Видели смо

o_graniёenJa

Ьi

putanзa ~veзu

Ing Aleksandar V. РО/Ю

1. 2. -

Rocket propustion, Ьу Eric Bu~gess, Lon~~ 1
Deve!opment of the guided mtsst!e, ЬУ

w.

Gatland, London -

2

New York 195 ·

теље неба да се више неrо обично позабаве
овом планетом, из мноrо paэJiora занимљивом.

За њено проучавање астрс»rомима данас
стоје на р&~еnоложењу оrромна средства и
многобројне методе, тако да се моrу са си
rурношћу ~овити раэне чиљенице ира

СИТЈОI'I'И

низ

појединоетИ.

Друкчије

је,

меi})"''ИК, &uro у старо 8pelle. ЉУдСко око

исnод nланете Марса , која је била заклољена

тамtrом Месечевом стр.аном, а затим је изи
IIIJta са осветљен е и сјајне стране његове. 'Го

исто бива и са другим звездама , према ка
зивању Еrиn:ћана и Вавилонаца" . Кеnлер је

~tзрачунао да је ова окултаi.Щја Марса била
4 априла -365 године. Једну другу окулта
цију Марса nосматрали су Кинези 14 фебру

МАРС У ПРОШЛОСТИ
Прошл9rодишња nово.љна оnозиција Мар
са нuела је и стручие астрономе и љуби

Месец када је био уnо.ла пун како nролази

ара

-68

године .

Марс није nромакао посебној nажљи
било ј е векоЋи.ма
не
посматраље Mapc.ai, као и дР~ни
. rрЧКИх философа. Питагора и његови ученици
<:тав.љаху га на nето место по реду удаље
тела, ак:о се изузму неки прИМУ! nоложаја
НОСТи
nланета од Земље, иза Сунца а испрен
менти за qцређивање њиховихзанимљi!ЈI
.
Ј едини

инструмент

небеском <:воду. Па ИIIЭЈК, ости зна; '
расматрати urra се У пpo~lllИpJ.!J!3!10

Марсу и како се постепено пр

ше знаље о њему.
када се·
Почеliемо од онога временадPYfiiX
за пажљиве посматрwчеЈ од

l)ењем '!Ј)&јан.а ~ ~ С.вра

ше се, с пр&8ом, да Ј
)

OJIJCXO Јој ј

KPf"''Uьy Марса

веhа

nажња

сфере, њкх

n.uн

ре8ОЈrуц;мј
llpiiJc

хада

27

ј

пут ј &ur
.цоке

На броју,

PQJC

о6~. . . . . . .

nланетсккх кретаља. Бцо ј nотребно
CJtJmt чеnсрк ~ да би с o6jiiCНJUIC) ~
ВЈfДНо кретаље Марса с њеrоекм эаnој
•
ретроrрадацмј
. Т о ј бкЈЈо у почеnу.

Али

с

т

ltaCIOfj ,

T8Ч'IIK)a ПОСМатраља Э&::КТ.~I.IIIl

да се број сфера rю

о к з

ОСТа.'!

ћа, кахо за

nлак

.
. У старое" веку бкл с • nозна и nром
У Јачкни сјаја код н ки nланет . З n 31СО их
ј Еудоксов уч ник Пол арк кз СИ3Юt , а •

за АУ'l'ОЈЈик:>-са из Питан nознато Је да Ј не

:амо знао за nром н М рсовоr СЈаЈа, н ro да
Је покушао и обј

нити

их, задР-..ајућм

nри томе геоц нтрични систем.

Средљи в к ниј д принео бо.љем nозна-

ваљу црвен I1JUUi те,

овољивши с онм

што се о њој мor.'l наЈ\и у Пто.nе ј . Доста
rтж:аца који с баве трон
ЈОМ nошсњу ra
укратко ј р с
Р<.'да љ ·rов
љ ности к

трајања рево.пуциј н зн ју ништ виш од

старюс Грка . М ђу ~ шљим щtсЦЈс

многих других .

Код Срба nрви nисани спо

ник о М рс ·

на.л.ази се у pyкoru1cy Т одора Гра ТЈ
nисаном у Хил.а идару 1263 rоди:н . У ово
делу наnадају с астролози кој и ман
д .n

!f~ добре и зле, и кој и Ареј ау зв ду у б Ј аЈ у у "злотворив ". И у друrим стар1. срn
ским рукотtсима, они щ кој и су прежив н
векове yRиurraвaњa, М рс се спо и1
nод
rр'!КИм именом Ар с или Ар ј. У је ном од
њих, из XV века nиш да Марс начини круr
по небу за две и no rодин . ПОСТОЈИ и ј дна

фреска, у манастиру Л снову, нд КОЈОЈ ј

nрилика .

Да би се знање о Марсу проnщри..'lо

веhој мери, требало ј

саче

ти npoнa:t

дурбИНаЈ. ИСТЮ!а, и без nо.tоћи овоrа, з.а
х:ваљујући брюtиыmи

њима Тиха д

1 и тачю
nосм тр Браха, К n.л р је, уnраво

проучавањем кр тања Марса , дошао до сво

јих чувених законд, те тако nотвр;що и

оснажио Коnернн:ково учење.
дело о Марсу изиш.ло је 1609.
Када је Га.ли.леј 1610 n

Марс, записао је: ,.Не с

1

К rur рово

тврдити д

вршено окруrао" . ДоцниЈ , 1638, Фонтан

.цо~о мерењем љегове удаљености -

увек nотпуно окруr.ла. Фа.з

ifJfje

за то

nостојао начин - већ је изведено поре-

,

nоред других 11mlНста и н IOIX сазв жђ ,
приказан Марс, и •ro као људска xpJtJJ

JYmtтepa, оцењујући љеrову даљину на
567.000 стадија. У nланете стари су убраја.ли
и СУЈще и Месец. Ово место међу nланетама

Марс ће заувек задржати. До њеrа се није

:који

n мињу Марс моrу с
ројати Јо н Да
масют, MиxaJtno Пс .'!ос, Ннћифор Б.'lt:'МИдас,
Исидор из Севиљ , Б да В н рабилис, норед

nосматрати Марсов

фа зе, алн, ако с

варам, веh сада .ми изгледа да.

н НИЈе

ј'

веh сасвим сигуран да ова n.1..ане-га юtј

Ма рса , Бен ре и

Мер:кура биле су доказ да се н рад.t о
звезда ~. веh мрачюw .'Iorrr ta КОЈе с в11д

томе што их Сунце обасјава,
.
.
охаз више у

.

захаа.љуЈућИ
као и Зехљу -

ЈОШ Један д

није

·

прилог хелиоцентричноr система, е:~исе

било тешко rюхазати да фазе nлан земљ

од њиховоr положгја у односу на
Сунце.

nр имећено

Ј. е да Марсова лов~

•
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и тана
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тра и црта Фонтана,

м арсу први поема
1644 Прво
затим Цуки, 1640, па Бартоли,
·
на
зе
а
затим
и
ове
мрље,
брзо
наводе
фа

•
з мљи па и РР.
е
,
.
има мора и континенте. Од овоr часа ниЈе
више било тешко настанити суседну пла-нету
живим бићима . Кв~да је Доми-ник Касини на~
щао да се Марс обрне око осе за 24 ~аса а
40 минута ла кад је утврђено да му Је ос
нагнута -' постоји д~:КЈiе на њему смењи вање
дана и ноћи и rодишњих времена - па када
закључак да је Марс сличан

су залажене беле леrе на лолов~а, сличност
Марса са Земљом још већма Је наглашена.
Галилеј је већ дошао до закључка да конти

ненти морају бити сјајнији од мора, а Џо-н
Хершел сматраше да су црвене обл'"сти
континенти, а зеленкасте мора. О становни

цима Марса нарочито се много говорило У

другој

половини

nрошлога

столеhа,

после

открића "канала". Читав низ nисаца, међу
којима су и најчувенији, саставља романе и

nриче

о

становницима

Марса

и

измишља

како би они могли изгледати.

Многобројни

гстрономи,

у току стотина

година, лосвеhивали су Марсу свој труд. Са
мо тако, истрајним радом, захваљујући изна
лажељу

нових

метода

и

усавршаваљу

ин

струмената, дошло се до данашњег nознав811Ыl

ове

nланете.

Краткоће

и

Али

nут

дотле

прегледности

био

ради,

ево

је

дуг.

неких

етr.ла -на томе nуту, сем оних о којима је
досада говорено:
Око

860

Алфаrан

nрви

nокушава

да

измери nривидни лречник Марса, те налази
94", што 880 nотврђује Албатани. После
лроналгска дурбина многобројни посматрачи

налазе вредност између 9" и 256". АлфагаН
је држао да је прави лречних Марса нешто
веhи од Земљиног.
Жан Доминик Касини примеhује nривид

но ломерање звезде

1V

посм.атрања Тиха, а Деламбр

Ра,

Od posmatranja do putanje jednog planetolda

rодиwње кретање чвора.

поларну калоту
.
заnаж
. а Мар"
..n ••
-чv.

Xepшeл потврђуЈе да Је она

1716

'

нa полу.

није

сасвим Ј·е,..,олика да постоЈе светли а
..,...
•
М
Мрље
мнија места , мрље као да
есецу.

рихела. Он одређује и лонrитуду чво

Водолије када јој се

Марс nриближио, те закључује да овај може

имати атмосферу; то је било 1672. Вилием
Хершел налази, 1784, да је ова атмосфера
густа.

Жан Касини, служеhи се посматрањима
из Париза и Гринича од 1691 до 1700 и по
редеhи их са Птолемејевим nосматрањем од
135 године, изна.лази лможај Марсовог ле-

НеЈ· еднакостима у кретању бави се

1
Лаланд, а његов рад настааљају lllyбe

Цах и дРУГИ·

Рт.

Обимне радове 0 физици Марса
објављује Маралди 17 20, а следује му 178 4
1798 Шретер.
Прво фот~метриско уnоређење Марса

кoje се зна Јесте Олберсово, од 1801

налази да је Марс по сјају једнак

рану; тачнија фотометричка мерења

'

љује Зајдл 1846.

Зг. nрви покушај одређивања масе
заслужан је Деламбр, 1802, који је

из пертурбација Земље.
Потпуну карту Марса прво ' израђују
и Медлер 1837.
Израз "канал" изгледа да је nрви

биo Секи 1859, али га• је проширио и
cиo Шјапарели.

О сnектру Марса први nише Хуrинс 186i
а nотом Фогл 1872 и 1876.
.
Дa се осврнемо и на сателите , уколико

њима
није писано раније У "Васиони"
Schyгlaeиs de Rheita саопштио је 1645 да~
видео Марсове сателите, али није био мн011

сигруан У то. Сада се може тврдити да
roв инструменат није био довољно јак

их видео, те се ваљда ра:Ц.Ило о н еким
звездама. Пре тога, Келлер, сазнавши :11

· t rovano posmatranje, bilo vizusvako regiS
elno ш fotografsko, ne treЬa smatгati da је uzaJudлo
zaЬeJezeno.
Otvarajuci astronornske
anale, nш·dе se r ed ovno na <posmatranja рlаnеtoida, kometa , zvezda i drugih neЬeskih tela.
Тај cifarski deo, Ш tacnije reeeno ta роsmаtranja. koja za nestrucnjaka pretSJtavJjaju
ьeznacajn?.st, as~ronomu . su dragocena, јег
pom<>Cu ПJlh on ~е и stanJи da odredi pиtanje
neЬeskih tela, njthova kretanja, odnosno otstoJan]a od ~emlje, i da ':tvrdi njihove povгatke,
tako da 1h astronom1 mogu naci na onim
mestima gde se teoriskim putem иtvrdHo da se
mogu naci .
Ast~onom sa velik~ nestrpJjenjem осеkије
JZvesta]e .о pos~a~~an)lma ~eЬeskih tela, gde su
u•1ek dati polozaJl nebeskth objekata и datim
trenucima, nekada i kretanja , kao i prividne
veliёine.

рosma t ranџ
· se vrse
• na svima opservatoгijama и svetи sa refraktora, reflektora i astrografa. Centar za primanje i oda.Si!janje podataka
za mal.e ~la.ne~e iz svih . ~~j eva Zemljine kиgle
је и S]edШJenim AmertckJm Driavama, u Cincinnati-и , и driavi Ohajo, а za komete i za sva
hitna oЬavestenja о pronalascima, Centar se
nalazi и Kopenhagenи (Danska).
Svaki pгonalazak k oji se objavi и Centru
doblja svojи privremenи oz nakи . Planetoidi doЬiјаји ovakve oznake : ИЈ55 АА, 1955 АВ, 1955
АС itd. А komete : 1955 а , 1955 Ь , 1955 с itd.

Галилејево откриће Ј)mИтерових сателита.

Kako posmatracki podaci slu.ze kao osnova
zг dalji. ~ad, to sv':l раZпја posle posmatranja
IIIOra. bt.t i koncentпsana na tehniku гаdа koja
s!eduJe tza samog posmatгanj a.
~os.t~ posmatracki гаd tгеЬа da posluZi izvоden]u .111 ргоvегаvаnји elemenata koji odгedиju
романа, био је код Лапута , у земљи
putanJu neЬeskog tela, to ј е ocevidno da osnovмa, који имају много са!Вршениј е ,...,.,..,.,,vмРН1! 1 ni posmatracki podaci tгеЬа d a budu izvedeni
од нас и који мною више вр емена и
7~lutno tacno. P osle fo togr afskog snimanj a
посвећују nосматрањима неба. Зато су
!edn~g neb~kog sektoгa, pгvi posao ј е da se
да открију и два Марсова саrгелита . Свифт tzvr5t. ~eгefolJe sa ploca i to pгecizno, kao i da
ово писаю 1720. Волтеров Миn<ромегас је
se ~Z~JlV~ tzvrsi svodenj e meгenja. Роsmаtгановник планете која кружи око
nзе Је tzrazeno kao taCka sa kooгdinatama (а, 11),
Користећи се неком кометом или
tako da гektascenzija (а) тога Ьiti izmeгena na
зраком, он са једним пратиоцем долази у
(:oti deo vremenske sekunde, а d eklinacija
систем и посећује Сатурн, Јупитер и
) na deseti deo lиcn e sekunde.
Ту "видеше два месеца кој и служе
m ~dо sa tako tacnim podacima, astronom
планети а који су измЗЈКЈiи погледима
oze а иzme и гаd jedan objekt i da dode, nаастронома", каже Волтер, наломињући
ravno, po.s!e . dosta glomaznog гасиnаnја do
Марсу, пошто је далеко од Сунца, било Jednog гesenJa, ko je nek.ada, na samom kгаји
шко без најмање два пратиоца на путу.
~rosЬesto .zapanjuje koliko је teorija о kгetanju
е kih tela tacna.
. Ја bih htela ovom prilikom da ist aknem da
{е za izгacиnavanj e pи tanje jednog nebeskog
~а potгebno ne samo jedan poloZa.j, kako se
:ј og ra~noгaznih uzгoka cesto deSзva и prakvee )е pozeljno sto vise, а najmanje tri i to
sa' rnaio
"
no pos veс~
vremenskim raz.m.akom. Јег, jedrnatгan]e sa datim kгetanjem, mme, istiпредвиђа да их Марс мора имати два. СЈ.
турн 6 или 8, а В ен ера и Меркур по јещ
О томе да Марс мора имати сателите, и 11
уnраво два, говоре затим два књижевнии
Свифт и Волтер . Гуливер , ју~а.к

1

na pos~uZiti za odгedivanje kru!ne putanje
planetOJda, ali је ta putanja veoma nesiguma.
Sa d~~ posmatracka polozaja doЬijamo ma!o sigur~Jl krug, ~li је sve to nedovoljno. Ра ipak
kruzne putanJe и izvesnim slucajevшш mogu
dobгom .strucnjakи Ьiti koгisne za identifikaciju
nedovol]no posmatгanih planetoida.
. Tri pos.~tranja , me<1utim, mogu dati proV1Zorn.и :lipћCnи , paraЬoliCnи ili hiperЬolienu
pиtanJu ]ednog neЬeskog tela, па koju se mozemo osloniti, i koja nam moie poslиZiti kao
Ьаzа za dalji гаd.
• ~ ~emo poei od toga da smo imali tri polozaJa ]~nog nebeskog objekta sa povoljnim
vremensktm гazmacima .
. Prema .vremenskom гazmaku, а i ргеmа гa
zrum drиgtm okolnostima, astronom odaЬere metodu pomoeu ko~e treba da iz.racuna elipticne,
odnos~o paraboltene ili hipeгЬolicne elemente
pиtanJe toga objekta. Ne treba misliti da se
moie izracиnati elipsa , рагаЬоlа Ш hipeгЬola
d~tog objekta ро ma kojoj metodi, а njih irna
V1Se. Ne. Astгonom је pгinиden, koliko риtа , da
орrоЬз , а nekad cak i da unese neeega licnog
u гаd da Ы doSзo do resenja. Јег izгacunava
nje orblta nekog nebeskog tela nij~ tako jednostavno, kao sto izgleda na prvi pogled.
Pгetpostavimo da smo izraeunali elipticne
el.e!"ente риt.шје na.Seg nebeskog tela, i иtvг
dtlt da stt dovoljno poиzdani. Izгacиnati elementi se odmah , radi obj.avljivanja salju Centru za m.ale planete и Cincinnati (Ohio,
SAD), gde Је obj ekt vec гanije tj. kad је javljen
nje~ov pгonalazak, doblo privremenu oznakи ,
rectmo 1955 ХУ. U isti mah izтacunajи se i posalju takode i poloiaji za svaki deseti dan, и
гazmakи od 50 dana oko njegove opozicije, tj .
efeme rida planetoi~a 1955 ХУ, posto se preth.~dno od.redio d atum opozicij e. U d oba opoziCtJ e planetoid ј е najblize Zemji te su to i najpovoljniji иslovi za posmatгanje. Efemeгide
plane toida sи potrebne da Ьi se astгonomima
omoguCilo da ga potгare, јег a ko se d esi da ga
ponova posma tгaju to је veoma koгisno za popravku njegovih elem en at a.
. ~edutim, . sk_oro n i jedan astronom, ko ji је
tzracu nao eltpttcne elemente pиtanje kakvog
?b jekta, gonjen zeljom za istгazivanjem do k r aJa, ne zaиstavlja se na njima. Prvo pitanje koje
ти se nameee jeste: da li је to novi planetoid
ili је vec otkriven и ranijim godinama.
'
Ј а bih htela ovom pгiilkom da istaknem da
planetoida ima otkrivenih preko osam hiljada.
T ih osam hiljada planetoida mogli blsmo
O\•ako podeliti:

1 ~ !6~~. planetoida nиmerisan.ih . То sи planetOJdt ClJe sи putanje potpиno иtvrdene i
ciji se povraci ocekujи na osnovi izгacиnatih
efemeгi da.

~:==~------------------=~===~
ВА.СИОНА
6РОЈ
Pretpostavimo sa~a da sn;o d<>Sli ~о Zdkljuc.

1

V, 1957

.
tim eliptiё2) 503 planetoida . sa ~zratuna erisana- ova
nim e1ementima putanJe all nen~
maneЬeska te1a nisu dovo1jan bro] d р~ ;:tanja
tran.a. Da Ьi se do/11<? do utvr е
vi§egopotrebno ih је naci u viSe P?vrat~samoZe se

diinjim razmaci~. ~~о ttm ~u . do ta/!ne
dol:i do jednog slgurn!]eg r~nJ~ t]. ё ih pu.
tak tek posle dobt]eruh ta n
putan]e. I
о
.
blti numerisani.
Ь da ргоdе
tanja, ova 503 planetolda mo~
'd
Al i da Ьi se taj posao zаvг§ю tre а
· nih p1aneto1 а
.
mno~o vremena. Ovih nenumensa
imamo i od 1902 godine ра do d~- .
1
З) Sem numerisanih i nen':lmensa~th pka1'
Imamo
1
рге о
1
netoida koje smo pomenu •
dit'
"est hiliada objekata, za koje treba tek utvr ;~.,1,
"
..
..... da li se medu llJlma
nalazl· k ОЈ1.. od
. numer
. koliko
nih i1i od nenum'e risanih planetotda, 1
ih је sasvim novih.
.
.
Nas је prvi udatak da ispitamo da 1~ ~е tz:
medu tih osam hiljada objekata nalazl l па~
p1anetoid 1955 ХУ i, ako ga nademo u ~eko]
opoziciji, da racunskim putem dokaremo nJegovu identil!nost.
Kad smo izracunali eliptiёne elem~nte ~uta
nje planetoida 1955 ХУ, na.Sa prva ~uznost Јеd.з
ga potrazimo medu numerisanim e~Lps~ma (1622 )
i nenwnerisanim (503). То је sasVIm ]edn<:~~v
no jer kada se elementi putanje planet~id.з
19S5 ХУ poklapaju priЬliZпo sa element~a
putanje planetoida iz grupe 1) ili 2) onda. Је
identicnost verovatna. Ali se desi nekada da tma
izvesnih razlik.з kod pojedinih elemenata, tako
da se moгaju izvrsiti, empiriskim putem,. _izvesne popravke pojedinih elemenata putanJ: naseg planetoida 1955 ХУ, da Ьi se dokazala Id'e ntii!nost.
Ali da bismo mogli da pokзZemo da li је
planet~id 1955 ХУ opa.Zen i ranije medu ~ni~
6000 neгe8enih planetoida, gde su nат pruzem
samo polozaji u datim tгenucima, mi moгamo
da podemo od svojih eliptifuih elemenata putanje planetoida 1955 ХУ, koje smo izгacunali
i pomoeu njih da za sve godine unatrag izгacu
namo poloZзje oko opozicija tj. u toku vremena
najrpovoljnijeg za posmatгanje. То је veoma
oЬirnan posao, koji zahteva vremena, strpljenja
i istгajnosti . Za svaki datum opozicije prinudeni
smo da nademo poloZзj - reiOtascenziju (а)
i deklinaciju (ђ), dnevno kretanje u rektascenziji (da) i deklinaciji (dll), varijaciju (v), i prividnu veliCinu (m) .
Tek sa takvim pripremljenim гezultatima,
mi smo u stanju da vrSimo detaljna ispitivanj.i.
No, ono sto narocito zadгzava, ali cesto i dovodi
do uspeha, to је: da se skoгo u svaikoj godini, а
bolje reci u svakoj . opoziciji, nade vise planetoda, koji su bliski plan:etoidu 1955 ХУ. Zato
smo pгinudeni da izvrsimo isto tako rnasu ispitivanja, da bismo utvrdili da li jedan od tih
sumnjivih objekata identiean planetoidu 1955
ХУ.

ka da ie ovaj na.S_obJekt, n~s planeto;d, Posrna.
tran i 1918, 1932 1. 19~5 godu:e ..~ао s~ se Vidi,
. obJ'ekt је »pпmecen« u cet1r1 opoztcije r.
ОVЗЈ
.
k d .
' а
/!unajuCi i 1955 g00 mu а а Је poslednji Put
,.otkriven<<. Ovo trazenje 'P~~etoida 1955 ХУ u
raniJ"im godinatma .је ustvar1 ]edna, vгsta istrazj.
vanja samo ne ~ue 1по?, IPOI_!lOCU duгbina sa
fotogгafskom ploc~ •. vec _teoпskog. Ovo istra.
•. an]·e u astronOПUJ1 naZlva se -proЬlem iden.
Z1V
,
l ,..,.". led
.
tifikacije nebeskih te а. v.;tg no ]е, da ova
"ednostavna ali korisna me~oda vodi dobro
~ilju. Za cetiri neЬe&ka tela: LZ 191~, 1932, 1945111
i 195 5 godine, koja su do 1955 godme smatrana
za r.зzlicita tela, sada је utvrdeno da pretstav.
ljaju jedno nebesko te_lo: ?vaj rezul~at ј': od n~
ocenjive koristi za definittvno odredivanJe puta.
nje toga neЬeskog tela.
Posto smo na ovakav nacin doSli do tako dra.
gocenog rezuitata, moгam~. ga i iskor~sti~i. м~
todom vaгijacije geocentncnog otstoJanJa doei
cemo 00 no·v ih i boijih elemenata. То је isto
tako oblman posao, ali v'eoma koristan, jer obu.
hvata veliki vremenski razmak od 37 godina.
Samo mi moгamo voditi racuna da su u torn
vremenskom r.зzmaku morale da nastupe i jz.
vesne smetnje od stгane drugih nebeskih tela
koje su slkretale planetoid sa njegova pravilnog
puta.
.
та popravljena ~~tanja, izv_гs~ me:-octom
varijacije geocentncnog otstO]ЗnJ_.з, toltko Ј~
tacna, da smo u stanju da .planeto1d nademo 1
u naгednoj opcxzicij'i, samo ako za to budu postojali povoljni uslovi.
Ako se pak desi da metodoJ? varijacije geocentricnog otstojanja ne dobt]emo ~rec;znost
koia ро teoriji zadovoljava, mог~~ю tzracunati
i рогеmееаје u kгetanju plane totda_ usled _deJ·
stva Jupiteгa. А kada ni uvedena slla Jupttera
ne dovede do zeljene tacnosti, тога se povesti
гacuna i о poгemecaju izazvanom planetom
Saturn.
I tako komblnacijom ovih dveju sila poremecaja od stra{le Jupiteгa i Saturna, роtршю
smo ispгavili elipticnu putanju plla~etolda
1955 ХУ. Njegova putanj a ј е odredena 1 utvr·
dena. Ali to ne znaci da ј е ta izracunata
ka elemenata izvrsena za vecita vremena. .
. m or aJU
· -~ е izracu·,
svakog kasnijeg posmatгanp
nati male korekcije, јег planetoid, kOJl se kr~
ро nadenoj elipsi, nailazi n a svome p~t~ n~~
vesne smetnje, koje ga skrecu sa poloza~a Р .~
videna гacunom Zato se •s talпo posle prikup1 Ј
·
.. 1 obaV·
nog dovoljnog posmatгackog materiJЭ а
ljaju popravke elemenata prutan]e.
Posto је сео оv.зј posao izvrsen,
.
· planete u Cincinnata11•pu·
vamo Centaг za male
smo izvrsili popгavke elipticnih el~m~na е!~
tanje planetoida 1955 ХУ i da noVl sLS:~:pala
menata sa dovoljnom tacnoscu prets~v Ј centrll
Za.je u cetiri razne opozicije. Planetot u

_.с&ОИА
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doЬija svo~ Ьгој i na_ taj nacin _је zaveden u red
шnerisamh planetotda. I sasvtm na kraju, pla-

planeta« (Izdanje Moskva-Lenjigгad) , objavljene izracunate efemeride za jednu godinu unapred. Astronom, koji ima interesa za ova neЬe
ska tela, u stanju је da ih ponovo ораZз .зkо za
to budu povoljni uslovi.
Ruiica S. Mitrinovit

~etoid doЬija

svoje ime, oЬieno na pгedlog
. ..
р Koгisno Је lStact da su za sve numerisane
planetoide u publikaciji: »Efemeride malih
гonalazaea..

КИНЕСКА ЗВЕЗДА ГОШЋА
у познатим кинеским ана.лима од Ма Туан
лина моЈКе да

се

прочита и оваква

Шта нам показују ти подаци? Може се

ставка:

израчунати IЦа се та маглина почела ширити

"Прве године Чи_ Хо периоде, у летом месецу,
дана Чи Чу, ПОЈавила се звезда гошћа, ју
rоисточно од

звезде

Тиен

Куан и била

прибли:жно пре
некако

је

900

година. А то је било баш

када су

Кинези

регистровали

наведени објекат као нову звезду.

видљива неllГГо дуЈКе од године дана, а онда

Шта то значи нова звезда? Је ли то акт

је нестала."

новог

Прва година периоде Чи Хо оwовара на
шој 1054 г_. Како су у оно време Кинези

тако

стварања
стварно

пред

и

нашим

очима?

То

изгледало у временима

проналаска телескоnа.

има:nи почетак нове године у месецу марту,

је

пре

Сада знамо Да таке>

зване нове не постају нове актом стварања,

то је њихов пети месец наш јули. Дан Чи Чу

је четврти дан. Дакле, према нашем калеН!Да
ру, та звезда појавила се 4 јула 1054 године.
Кинеска звезда Тиен КуаЈН је наша звезда
дзета у сазвежђу бика ( ~ Т~ури).

онда

него да се распламсавају редовно из сасвим

слабих звездица, кој е се пре него llГГО постану

.

врло

сјајне,

nростим

оком,што

значи

без

великих оптичких инструмената, не могу ви

дети.

Зато се у временима

пре

проналаска

Један други кинеоки лето.лисац за·вео је
исто
тако лојављивање наведене звезде.
Из његовог заnиса сазнајемо ј ош неке ва:жне
појединости. Он је записао: " Звезда је била

д'огледа мислило Да се стварно ради о новим

видљива и дању, сјајнw као Венера . С а свих

забелеЈКених

_ стран.а вищели су се зраци -светл.а.. Звезда је

творевинама

в.асионе,

тојест о

рађању

сас

вим нових звезда.

У астрономској литератури једна од првих
кругу

у

медитер.анском

датира из друтот

века.

културном

пре наше

ере.

:цана."

Њу је запазио велики астроном аЈНТИЧКОг д~
ба Хипарх у сазвеЈКђу Скорпиона. Хипарх Је
био прене раЖ'еН од изнен.ађења и узбуђења

Око кинеске звезде гошће ' с г\Ца се налази

када је једне вечери видео сј~јну ~везду на

била црвенкасто беле боје. С таквим интези
тетом, то јест да се могла виде ти и д ању ,
била је видљива

23

велика ма.глина. Та маЈГлина има изгл ед мор

ског рака. Зато · се он.а и зове "Краб магл ина".

У средиurгу маглине н.алазе се две сиЋуumе
звездице

16

привидн е величи:не. Ако ј е ки

неска звезда гоuЉа била сј ајна као В е не р а,

то јест привидне величине минус 4.4, то ло

дефиницији астр ономСЈКИХ привидних зв езда
мих величина значи дru ј е она З а вр еме ма к
сима.лног сјаја била ств арно 144 и ло мили
она пута сјајнија него данас.

Године 1942 констатовано је да се наве
дена маЈГлина за последљих

30 година (191 21942) приметно проширил.а. Осим тога спек
тралном анализ ом установило се да се Краб
маглина шири н:а све стране огромном брзи

liом од 1300 km/ sek. То значи да· се она око

сто пута брЈКе кpeli.e од осталих гасних ма
глина.

Звезда гOIIrti.a налази се на огроМН'ој уда

љености. Од ље до нас путује светлост 4100
година. То значи, распла.мсаЈВање те звезде,

које су Кинези видели 1054 године , о:цигр ало
се заnраво 4100 година раније , то јест, преко
30 векова пре наше ере. Сама маглина је
ГИгантеких размера. Њен полупречни:к изно
ис 6 светлосних година, то јест 6х9 . 5 билиона

ки.лометара.

оном месту где ј ·е дан~два раниЈе НИЈе уопште

било. Тако ј е он мислио да је присустовао
ств.ар ању једне зве зде .

Најпознатиј а нО'Ва звезДа у Евро~и би~а
ј,е она од

1572

г. у сазвежђу Касиопе]е, КОЈУ

је запаз ио 11 новембра
њој напис ао књиЈКицу

Тихо де Брахе .~ о
" Де Нова стела , у

којој на почетку наводи.

Ј а сам био толико изненађ е н , да сам, не

сти~им се да каЈКем, посумњао у веродостој
ност сопств ених очиј у.

Али ка д сам видео

д а и други љylЏII, кој има сам т? ~е сто пока
зао,

стварно

виде необично

СЈ аЈ ну

звезду ,

нисам више сумљао. То је заи с та чудо, мо:жда
на ј веће кој е се икада десило у уређељу при

роде од постанка света . Или га, б ~р ем, м о
рамо

зимо

уврстити

у

у

библији,

таква

чуда на

на пример,

ко~ а

да

Је

н аила

С унце

ј едном застало на молитву Исуса Навина , или

помрачење Сунца за време разапиљаља Х ри
ста на крст. Јер сви се ф ило софи у томе
слажу, а и чиљенице јасно доказују, да н ема
пр омена у етарским регионима небе ско'г СВ'О~

да , ни постајањем ни нестај аљем, в eli. да с е

небеска тела налазе на небу, без повећаља
или смаљиваља љиховог броја; да не под
лежу никаквим променама, ни по броју ни

по велиЧЩiи, ни

no

сјају, ни йRаче, вeli. да

ВАСИОНА

Проучавање

остају уиек иста. међусобно слична

и у сва

шта

кок погледу неnроменљива У=~ну~ауке,

ЈIИШе, nоскатрања свих осн
година
чињена још пре некоnико хиљада
.
. звезда nonoжa],
n0'1'8рђују увек исти б рој
• . нађено
uvvv

ред, кретање и вели~щ·Ј •

као Ш1'О ]е

и очувано и У нашим даиима.

Н

е

можемо

наћи да је икада била забележе~ нова ~==
здВ на небеском своду, изузев ]е~о Ј

napxa а.ко хоћемо да верујемо Плини]у. ер,
Хиnарх је према другој књизи "Природне
историј' е" •од Плинија, забележио звезду,
.
тога времена
укчкју од с.вкх виђених пре
'

др

..
.
.
ТИХо де Брахе забележио је да ]е та
·
·
била исте
звезда за њеног максималног СЈа]а
.

рођену за његова д об а.

привидне величине као Венера. АК!О Ј~ ~=

ко, а вероватно да је било тако, онда ~е

звезда од 1572 г. у сазвежђу Каси<1Пе)е била
исто тако грандиозна као и кинеска звезда
гошћа од 1054 г. у сазвежђу Вика.

Према астронОМ'СКИМ заnисима забележе

но је од 2679 г. лре наше ере досад око 130
нових звезда, од којих је око 80% ~абележено
у ХХ веку, што није нима:rо чудо, ]ер модерна
8 строномнја са савршенијим инструментари

јем мноrо лакше бележи nромене на небу,

него што је то било раније. Па, и поред тога
што наша Галаксија има годишње 20 до 30
нова

ми их сваке гоДЈ1Не забележимо само

једнУ до две, јер ми можемо nојединачно ~а
контролишемо

само

један

део

ГалаксиЈе.

сnектара

V, 1957 llмt t

нова

даје

мноrо

интересантних nојединости. Њихови спектрl(
врло су разноврсни. Још се нису

HailiJia два

индетична сnектра код нова. Све нове 'Греба
брајамо

у

суnергиганте

огромна сјаја,

~nс~лутни сјај нова у мак~~ pacrutcu..-

caвaњa превазилази аnсолутни СЈа] Сунца за
есетке и столине хиљада nута. Шта би 'ГО

дзн ачило кад би .и наше Сунце, иако Ю1је

икакав гигант, Једном наумило да постане

:ова, тј. да засја реци~.ю 40-50 000 nута интен.
зивније него сада, низе тешко замислити . Ми

би се у маrновењу претвори~и у пару, са

горевши као слама у ужарен'<>Ј. n~hи.
Код нових најинтересантниЈе з е. Т?• што им
сnектар у данима ма~ималног СЈаЈа добија

широке светле траке. На љубичастоr.: крају

сnектра налазе се оштре светле ~ИЈе, које

су померене из нормаmюг nоложаза за вели

чину реда 1000 km/ sec. То значи нова се на
дима

шири своју атмосферу, и наnослетку ,
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gupeat vrb postavljen. odozgo na drugi stepen rake•e
lluti trec:=em stepenu 1 samom satelitu (koji su оЬа
11111нteni u unut.raSnjosti drugog stepena) kao za tlta
od aerodinami<!kog zagrevanja tokom prolaza rakete
Ju'OZ donje slojeve a~mosfere. U drugoj fazi leta. tj . za
vreme ra~ _motora. ~og ~tepena, dostignut~ је vee
dovoljna v!Sшa а tune 1 red1 atmosfeгski sloje\•i. tako
da se moie odbaciti zastitni kupasti vrh i osloЬoditi
put treeem stepen~;~:
тгеСi neupгavlJIV stepen rakete podi(nut od prva
dva do visine krufenja, а pravilno usmeгen i staЬili
zovan оо dru.gog step.e na rakete, slufi jedino za ubl'·
zavanje satellta do щegove kona<!ne brzine krulenja.
Nakon dostizanja krajnje bгzine, koristan instrumentalni teret smesten u jednoj loptastoj konstrukci]i odvaja se od treeeg stepena rakete, i оЬа tcln (lopta ~ti
koгistan teret, i treei stepen rakete) kao dva posebna
sateHta na.stavice odvojeno svoju putanju. Ovo odvajanje potrebno је da Ьi se spre<!io uticaj metalnih deJova tгeCeg stepena na pokazivanje oselljivlh-instrumenata, smestenih u instrumentalnom satelitu. Nakon
odvajanja automatski se v~i postavljanje antene 7.3
telemerenje i satelit је spreman za registrovanje i odasiljanje podataka.
Uporedni pгeg\ed nekih podataka poznate rakete
.viking 11 • i transpo1-tne rakete projekta •Vanguard c
dat је u sledecoj tabeli:

сксn~озивно, сасвим је Оiд себе одбацује. Та

VANGUARD

одбачена атмосфера nо~та~е временом све

Vikiog
11

ређа и ређа, тако да се натrослетку кроз њу

може видети оголиhен.а звезда.

И кинеска звезда гошћа одбацила је своју
атмосферу, коју ми сада видимо као маглину

1

1

st:;.n st~ ;en

S~eclblan lmpu_ls_<_se_k_) --~~~~'

280

Зашто нове одбацују своје atmocфepe, то
науци није јо'ш поуздано познато. Али изгле

Ukupna te!iп_
a _.<_k_
g1_ _ _ 6.800

900 ~

да

he

проучавање атома дати одговор и на то

nитање.

Гeo'P'I-uje Боро-цки

Potlsak (kg)
1 ----- -~--

1

9.500

" "_

PROJEKAT "VANGUARD"
oko njene uzduine ose postici се se malim tangencijalno postavljenlm raketama.
Treci neupravljivi stepen rakete u'>JТ\ er~ je _se u
zeljenom pravcu nakon dostiza.nja visine k ruz.eщa s~~
telita. Ovo usmeravanje obavlja se ј оо dok Ј е trec1
stepen u sklopu sa drugim i to preko ur~aj a sme5tenih u drugom stepenu; zatim se celom SIStemu s<!:op§tava rotaciono kretanje oko uzdufne о>е, da Ь1 se
obezbedila stabilnost leta treeeg step ena , ра s~ on tek
nakon toga, tj. pravilno orijentisan i stabillZOvan,
odvaja od drugog stepena rakete.
Duzina сеЈе rakete је 22 т а p ret!nik . јој је .l.H
т. Prvi •tepen sliean Ј· е poznatoj r ak eti »Vikшg•, 1 on
Ј
•
·
cele raraspolaze potrebnom energijom za uz?1za nJ e .. Ь _
kete do znatnih visina. Jedna od Jak §!h fгakclJa е!\
zina i tel!an ki<:eonik slu.Ze kao gorivo i oksidator; Il)ilhov dovod od rezervoara
do motora ob av 1'Ј & se posre
. . sustvom tublnskih pumpi, а sami 'rezeгvoari puщenl
heliumom i u njima v1ada nadpritisa ~{.
raJtei·
Drugi stepen rakete snabdeven . Ј~, takode, treЬ·
nim motorom sa teenim gorivom al t Ј е ovdJ ~~n.
1jena azotna kiselina i nesimetri~an d~et_ .~ 0 nadDovod goriva do rezervoara obav lja se '.s1йJ U~l Nakon
pritiskom u rezervoarima punjenim h elшmom. . t.oprestanka rada glavnih motora dгugog stepena, 11~ 0
kom leta celog sistema (drugi i treci stepen z~an.ia
sa samim satelitom), ро inerciji, sve do dos a,ke'e
visine kruzenja satelita, vгSi se usmeravaщe r nepo zeljenom kursu (posretstvom m anj ih r.ake~. afuju
posгedno pre odbacivanja dгugog stupщ a
J~oJ<u·
se tangencijalno postavljene rakete koje proUZisle!ll·
juci rotaciju oko uzduine ose staЫШu сео 5

6.800

17.200 3.800

330

-- -- -- -103

70

50

1.000

81 5

135

Vreme sagorevanja (sek)
Te!ioa zmaja (kg)

Lansiranje pгvog instrwnentalnog satelita postaje _
Prema dosad oЬjavljenim podacima, SAD
prlpremaju lansiranje prvog instrumentalnog satelita u
okvlru nau.<!no-istra!ival!kih radova koji се se obaviti
tokom M~unarodne geofizil!ke 1957-1958 godine. О
projektu nazvanom •Vanguardc objavljeni su ove godlne izvesni podacl, te је moguce pov'ezujuci ih ste<:i
pojam о vellt!lni i zna<!aju poduhvata.
Jedan od osnovnih preduslova za ostvarenje ovog
projekta bio је nagli tehnll!ki napredak na polju raketne tehnike. Zanimljivo је uporedenje tehnil!kih podataka eksperimentalne rakete •Bumper-WAC•, koja
ј~ uvek dr!i vlslnskl rekord, sa transportnom raketom projekta • Vanguardc koja treЬa satelit da prenese do svoje putanje, ubгzavajucl ga istovremeno do
feljene bгzine.
Vislnskl rekord rakete •Bumper-WAC• iznosi neAto vi!e od 400 k:m, а dostigla је maksimalnu bгzinu
od 2,74 kmlsek. Za projekat •Vanguardc, tj. za treei
stepen njegove rakete l sate1ita, ocekuje se da се d<>sШi v!sinu od oko 500 kт а bгzinu od 7,62 kтfsek.
Transportna raketa za lansiranje satelita pretstavlja trostepenu raketu sa mogucnoocu upravljanja
prva dva stepena. Ur~aj za upravljanje sme5ten је
u drugom stepenu. On u seЬl uklju/!uje jedan sistem
ineгcljalnog voc1enja i na osnovu stvorenih impulsa
upravljace pravcem potiska prva dva stepena rakete
tako <!<! се se na taj nal!in postici potrebno skretanje
i naginjanje rakete. Jedan poseban elektro-hidrauli~ni
sistem oЬezЬediCe potrebnu snagu za okretanje motora u njegovlm kugШ!nim zgJoЬovima. Rotacija rakete

1

у облику рака.

Приближно само 15%.

вtvamosL

stt~en

50
13,5

1-- - - - - - - - - - - - - - - - - Te!lna konstrukcije
kroz ukupna te!lna (%)

14,6

12

15

15

------------------1------------375

Korlstaп teret (kg)

900

90

13,5

1--- - - - -- -----1- - - - - - - - - - - Krajnja brzlna u trenutk u
preklda rada motora poj edlnlh stepeoa (km lsek)

\

1,83

2,33

5,74

8,76

Putanja satelita n ece Ьiti ni ekvatorijalna n i polarna vec се 1"aketa staгtovati pod izvesnim ug om
prema ekvatoru ; k ao m esto starta predviela se P atrich
~lorida. Smer okretan ja satelita oko Zemlje odabra n
Је tako da se k oristi obrtanje Zemlje oko njene ose.
St.art rakete b iCe veгtikalan ali се se ona uskoro
zatim nagnuti p1·em a svome kurщ . Na visini od oko
58 km, tj . nakon p riЬlizno 2 minuta prvi stepen 1-akete, koj i је dotle utrosio svoje gorivo, odvaja se. Preostala dva stepena vec nagnuta u pravcu kursa, tako
da njihova os a zaklapa uga() od 45° sa normalom na
Zemljinu pov rsinu , nastavljaju svoj ubгzavajul:i Jet
Pod dejstvom 1·ada motora drugog stepena. Putanja se
sve vble naginj e. u trenutku prekida гаdа motora
dru!;og stepena raketa је dostigla visinu od 215 km i
~a1Jl Jet do visine od priЬliZno 500 kт nas~avlja se
e~IJO~ . Ovaj deo p utanje koristi se kako је vec
ranчe. IZI1eto za k onacno usmeravanje а zalim i za
stabUJzovanje r ak ete, dajuci јој i roiaciono ok1·etanje
oko ose. Sada se p ali motor treeeg stepena; dгugi stePen se odvaja а treei, noseci na svom vrh u sam in strumentalni satelit ubгzava se do konal!ne maksimalne brzine. Vrem'e oЬi laska sateli ta oko Zeml je iznostce 1,5 fasa.

PoAto је nemoeu6e apeolut.no tКno u.anenvaaJe
treeeg stepena ро leljenoj putanjl. moralo
od
od toga da putanja
tellta ok Zemlje bude 1uu1na.
Izvesna rezeorva u krЋjnjoj brzlnl, po' rebna је r8d1
otklanjanja ev ntualne neta~nosU u pocledu vialne i
pravca, ali ona zato dovodi do l1ptiЬte putanje мt.e
lita oko Zemlje, Ako tako doЬijena putanja leii 1zme-

S!. 1. Potetn! deo putanje satelita
Clu visina perigeja 320 km (ta<!ka elipblne putanje
n a jЬ!i.fa Zemljinoj povr§ini) i apogeja oko 2000
km
(ta<!ka eliptil:ne putanje najudalj nija od Zemljшe povr§lne), satelit се kru!iti oko Zcm1je dovoljno dugo
da Ьi se obav1la sva potгebna me1·enja. Pt·ema obJBVljenim podacima ako perigej eliptifne putanjc lefl na
visini od oko 500 kш satelit Ьi kгuflo oko Zem!je
. koro godinu dana. Ako је visina perigeja oko 300 km
zivot satelita Ьiо Ьi sv ga 15 dana, а za visinu perigeja od 150 km, satelit Ьi vec nakon 1 fasa kru!enja
рао na Zemlju.
Usvojen oЬlik satetita је kugla prel!nika 0,5 т
tezine ne~ to ispod 10 kg. Pre izbora ovo~ kona~nog
oЬ!ika bila su proul:ena j<>S dva vida satelita. Jedno
resenje koje daje u ~ tedu u tezini pretstavlja sam trecl
step en rakete u kojem Ьi Ьili ugradeni m et-ni in ·trum enti, jer ova j stepen inal!e vec pos'aje satelit i krufi
oko Zemlje. Dгu go 1·e§enje pretstavlja loptasti satelit
vecih dimenzija (on Ьl se si rio nakon odvaj a nja od
treceg stepena) i Ьlо Ьi mnogo pogodniji za opti<!ka
osma tranj a, a li ne Ьi postojala mogucnost ugradnje
instrumena ta.
P racen je sa telita sa Zerrtlje vriil:e se tzv. radiotriangulacijama n azva n im • M in it1·ack <!ime се
е
vгsiti fazna uporeelivan ja i u tvrditi polozaj i putan ja
satelita. Ova j zem aljski u r~aj zahtev a k omplikovane
prijemn ike sa 7 antena za sv aku zemaljsku stan icu,
ali on zato omogucu je d a predaj n ik u grad en na satelitu bude zna tno uproscen . Dava<! се se sastoja ti od
jednog kon tin ualnog tala.sn og oscilatora koji се r ad it i
n a 108 megac ikla sa sn agom od 10 do 50 m.ilivata.
Dve varija nte p redaj nika su sad u prou cavan ju ; jedn.a
koristi submi nijaturne cevi, dok su kod druge upotreb ljen i tranzistori i tciice svega 1 do 1,5 kg uk' j u l!ujuci
antenu i baterlje za visenedeljni rad.
Opticka i vlzuelna osmatranja igrace, takoc1e.
vaznu ulogu i dopunice podatke doЬijene putem radioveze. Pt·i premaju se specijalne opticke kamere, а
osmatranja се moei do. se vrse i dogledom ра ~ak i
golim okom. Naravno o:;matranja gol'm okom mol:i
се da se vr§e samo pri povoljnim vremenskim uslovima i to u jutarnjim i vecernjim casovima kada t:e
Suncevi zraci osvetliti Jatelit, tako da се se on da ocrtava na tamnoj pozadini neba. Zavisno od visine satelita, od koliCine vodene pare i <!est.ca prasine u а mosferi satelit се moci da se vidi sa udaljenosti od 150
do 300 kт (udaljenost posmг.trana od projekcije putanje satelita na Zemlj inoj povr§inl). Pri dobrim uslovima osmatranja, osrnatra<! na Zemlji neposreё,no
ispod putanje satellt~ mogao Ь1 teoretski da prati
ПJegov let 8 do 12 mmuta. Za to vreme ~atelit Ь1 е
poj.avio_ iznad horizonta, kretao Ы se preko zenita i zalazlO Ь1 ponovo na suprotnoj stran1.
Merenja koja се se tokom m~unarodne Geofizicne godine vrsiti posretstvom satelita obuhvataju:
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tlme i njegova ternPerat
clrllrJ fDPio ~ Sun~evog zra~enja kao i Ь:
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Метеnја vo.тijacija gтavitacio,.n~g polja Zem!je.
Na satelit koji се kлditi oko Zeml?.e delovace. centrtfugaJ.na si.la 1 prtvlacna siJa Zeml]me ~е, tJ . Zem- .
Ijino gravitaclono polje. Jaeina ovog gra.y1.ta~юnog
polja zavisna је od rasporeda masa u ZemlJtnO] korl?
te t:e 1 osnovna elipticna putanja malo .da :re porem~ti
u zavisnostl od lokainih ve!lcma gr~VLtacю!log. polj~.
тaenim merenjlma utvt-d.il:e se putaщa sa.telita tz. koJe
(:е t•acun datl promenu gravitacionog pol]a, а OVl podaCi се opet J>06IUiШi za p1-ocenu rasporeda masa u
saзtavи Zemljine kot·e.
Qeodetsko. meтen:la. Tacan qЬllk Zemlje nije do
danaз poznat, merenja sHcna opisanim u prethodnom
odeljkLI omogucЊ~ tacntje odredlvanje oЬ!ika, tj.
spljootenost Zemlje na polovima, otstиpanja od loptastog oblika na ekvatoru kao i drugih geodetskih ve-

~ JUI1!flektDVallog zra~nja sa Zemlje, а del('t!kDOI, tj.
rg1 ·е u satelitu (koji sluii za tad "'."'1
1 od tzvora ~ја). p~to се se satelit na sv01n 111strumenata tanje kretati van atmosfere ili u naj;::
сет ~u p~jevlma to се porast ternperature ~
redeni~&og 0~ra Ыti minimalan. . Upore<!iva..
aerod
ih teтperatura, kako trenutnih tako i
njem meren lo!aja SUПCe'"-~e~ja-sa~lit ornoguc~
v1sn.o od ~tenziteta pojedmih .~асеща,.
se procenj pritiska.. Konstrukct]a sa teltta Ьiсе he
!'feren е е saddati neki ine~n gas. Konstant/"
me~n.a 1 on ;iska tokom celog z1vota satelita us~
merenзem pn u· ivost sэme ' konstrukcije kao i
viCe ~е ptrop~ed mogucih meteorskih proboja ~
pustlJ 1VOII US
1
dalje).
ј
vezi meteoтskih upada. Мali meteorski
~етеn :oc~iku nekoliko hiljadi~ih..od ~ ст, staino
delic~ U р zernljinU atmosferи. 0V1 .51CUSШ dе!Щ Upa.
Pn;IOII'U u · е slojeve velikom ь:zmom, tamo se щ.
da)U . и gorn~lekиlima vazdиha, Ь1vа]и usporeni а za.
dara]U за. m
povrsinu Zemlje. Procenj uje se da
tim padaJu. na svih ovih mikrometeora koji za Jedan
uk;upna t~ma Zemljи dosti.Ze tezinи od 1000 tona.
dan раДfЈи~:~f;ne sиdarne detektore .ovi mikrome~
Korist Ьiti \ые defini.sani, а m~reщa prome!l~ рrщ.
mogu
telitu omoguc~ce zaklJuc1vanзe vebl~1ne t!h
ska u ~ onih koji се prodiruci и иn?:trasnjost sate.
delova, ~· t't' hermeticnost konstrukCIJe.
lita poreme 1 1
.
. .
Utt'ratjuЬicasta. zта.сеnза. Vel1~1 deo Sun~eVih
rodire do Zemljine povrsщe vec Ьiva apsor.
zra~~ n~patrn.o&fere. ovoj apsorpciji narocit.o §u izlo.
rv.1 ultraljиblcasti zraci. Pooto се se sa t~lit Ю:etati
. en d zernljine atmosfere .to с~ on pr~1t1 mogucnost
~е osmatranja i mereщa oyih, zraceщa.
.. . .
Ьоlј i.osmicka. zтacen9a: ~osm1~!d zrac1 s~ dellCI VISQ.
energetskog sadrZa]a, ko]t pг<><;i~UCI u velik0111
kog. fz interplanetarnog prostora il1 · sa Sunca ра.
~~?~и na Zemlju. Iako. svi ovi defi:~i l)?Seduju .. veliku
Ј g· 3·u ipak posto]' e zna tne vaпJaCLJe u щihov0111
ener
1 ,
•
z em1"Jtn.o r;tagnet no_poJe1·
energetskom
sadriaju. Pooto.
skreee ove delice, samo. on~ .sa naзvectm . ~adria)em
energjje prodirи и sredизe srrшe, а ош .d elici s\ab1)eg
energetskog sadriaja Ьivaju ~p~orbovaш od Z~)me
atmosfere, take da sи dosadasщa osmkatradщa ko,t~IC
kih zracenja btla. иglavnom samo se un arna, Ј . .о.
smatrane sи samo posledice proиzrokova~e JiШmamun
Ьombad-do\rarl'jem atoma . atm~ere. Sateltt се omogu.
citi direktnu . stиdijи prlmarnih_ ko~rrнckih zra~enj~
јег njegova instrumentacija nece bttt zakloщena od
Zemljine attmosfere.
.k · t еЭr
Projekat »Vanguard « pobиdio је vel1 о m er,
је medи naиcnicima i astronaut1ca1'1ma celog sver~Dosada objavljeni poda~i иkаrшји n.a r~lnost с:
log projek.ta а Ьliska bиdиcnost pokazace tacnost u!1·
njenih pretpostavki. Neovisno od potpunog il:i sапы
delimicnog osvarenja postavljenog zadatka, naune, U·
spe5nog merenja svih zeljenjh velicina, sa.m() \ansl·
ranje prvog vestackog satelita Ьiсе dogadaз epo~al·
nog znacaj-a i on се pretstavlj.a ti pr'V1 \{Ol'ak u ма·
janju vasione.
. Ing. Haim MejultiJ$

ll~inn .
метеnја tempeтatuтe. Izv1'Si6e se merenja tempeunutra ~njosti satelita i njegove povгSine. Sa-

(lzvor: »Aviation Week« 26.3.1956 ; »Joш·nal of thl
British Intefplanetary Society« Њ 70).
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1

1 ko81Difldh zrКen,Ja.
Za da se Ј~ veoma
Mermja guatine va.zduh4.
Let 88malo zna о cu-tini &ornJih Jlojeva
tnteNaiu od
118Uta ро eltptlmoj putanj1 u ~~:П ьШа proui!a800 do 1.300 kт pru1iCe mocu nO&
tojl ј~ tzvevanja. Na tim v1&1nama, fii'Ultтa ае ~о~ ~ donekle
ео lako veoma retka atmosfera,
ј tanju Poznapru!ltl otpor Jate11tu prl njegov~l ~ttpu;.mo sve
J\Wi oЬllk talellta (lop~~ а J:ove putanje, m~l ~
promene brzine talelita
n
tinl atmoSfere па
м rКunom doel do podataka о gus
tlm vlslnama.

':tmostere

S!. 2. I zbacivanje sateUta

rntut·e

Radioteleskopska opservatorija u Dwi
(Holandija)
Ovo.; C!!analc, na trancшkom jeziku, doatav;е iz Ho!andskog poslaмtvo. ureclivi&C!kom
Cintnю ta и
zo.dovoljstvom i ~et;om da nafe C!itaoce upozм
mo sa dostignuC!ima ho!andskog naroda.

tjen

odboru Vasione do ga objavimp.

Njeno Veblanstvo k.raljica Julijana pretsedavala
17 aprila 1956 g. sveeanom otvaranju najv~g radioteleskopa koji postoji danas na evropskom kontlnentи ј koji se naiazi kod sela Dwingelo u okrogu
Drenthe. Ovaj instrument, izraden u Holandiji, hvataee ubuduce rэdio talase koj1 na
Zemlju sti.Zu sa Sunca, Ш iz nebeskib dubina, 1 tako doprlnositi Ьogacenju na§ih saznanja о vasioni.
. Radio a.stтonomija.. - Ono sto znamo о
zvezdama ј vasjonskom prostoru poeiva na
vibracljama Ш svetlosnim talasima, dakle, na
onom ~to se mйZe videti goiim okom i dalekozorom, ш pak sto se moze fotografisati 1
preneti na papir pomocu spektrografa. Ра
ipak se vee odavno pretpostav\jalo da nam
nebeska tela govore i preko drugih vibracija
1 talasa osim svetlosnih zrakova, samo se јоо
nije raspolagalo neophodnim иredajima da se
ovi nevidljivi zraci ucine vidljivim.
Oko 1932 g. иtvrdeno је da razne tacke
u vasjoni emjtuju stalno kratke radio talase.
Tada је jedva posveeena ikakva pвZnj a ovom
otkrlcu, ра tek posle drugog svetskog rata
pocinju radjo astronomska istrazivanja. Zapazanje Holandanina Van Der Hulsta - sada
profesora astronomije - da и • kosmi~kim
signa\ima «igraju ulogu atomi vodonika proizvodeci radio zracenja na ta\asnim dиZinama
vecim Ш manjim od 21 ст, bilo је jedno od
osnovnih doЬivenjh rezиitata . Na taj nac:!in stvorena
је osnova jedne nove g1-ane astronomije koja se zove
·
radio astronomija.
Ova jos иvek mlada nauka daje nove mogиcnosti
razotkrivanja zagonetkj u vasjoni. Radio teleskop postaje na taj nacin vrlo vвZan posmatracki pribor.
Astronomi su sada и mogиcnosti da novim postupcima
izucavajи objekte koje sи vec upoznaii preko· opti~kih
posmatranja.
Medиtim, и celoj stvari је najzanimljivije to sto
se radio teleskopom mogu jzucavati oЬlasti do kojih
se nije moglo dopreti astronornskim durbinom, jer su
polja •kosmicke prasine« ogranicavala vldik. Radjo
zracj, dolazeci sa svih strana iz vasione, prodirи bez
smetnje ne samo kroz oЬlake na§e atmosfere, nego i
kroz ogromne oЬlake kosmi~ke materije koja, rasprostranjena skoro svuda medи zvezdama, sakriva ogroman deo bezkonacnog prostranstva za opticka posmatranja. Ovoj lakoci posmatranja bez zapreka dиgије
radio astronomija za svoj brzi razvoj, kao i za mnogo ·
novo otkrice и pog!edи oЬlika i sastava Mleenog Риtа .
Radio teteskop u Dwingeto-u. - Radio zracenja sa
zvezdanog neba sи nejzmerno slaba i mogu se uhvatjti samo instfllmentjma ogromnih r azmera koji, moglo
Ьј se reei, prestav!jajи • jzdиЬ!jena ogledala « namenjena sakupljanjи zrakova и j ednи •zizu«. Radio teleskop, iz.raden и Holandijj,' sastoji se od »izdиЬljenog
reflektora« oblika paraboloida sa precnikom od 25 т..
On stoji na horizontalnoj osovini и tornju viSem od
15 m, postavljen na tockove koji ти omogucavaju
kru!no obrtanje. Instrument se, dakle, moze иpraviti
u svakom pravcи na nеЬи . »Reflektivna • povrsina od
540 mt sastoji se od metalne mreze sa petljama od
15 Х 15 mm. Radio t alasi izna d 10 ст odblj a jи se na
ovoj mreZi jsto tako savr §eno kao ј svetlost na uglaје

i!anoj povrlini. Pritom је potreЬDo da rel1ektor w1o
preclzno sai!uva svoj раrаЬоUЫ oЬUk Ье& оЬаrа D8
polo!aj Ш та kakav prttlsak vetra. U tom cllju IDI'8Ia
је zategnuta na ~mom kostwu 1& vellkOf bro)a trougiova i!lje su strane du&e pr1Ьut:no 1 м.. Telilla nfiektora је 28 tona.
Radio иасi uhvaeeni 1 od.ЬLJeni Akupljaju • u
•ii!u ot reflektlora, postavljenu na oko 12 "' 1zDad aaJni!e ta&e. Тu se nalazi ma1a antena koJa IIPf090CI1
prlmljene иаkе u lzvanredno мeWivi prtjemDIJc.

SL. 1. -

Posta.v !ja.nje " ogledaLa.• od 25 m pr~ika
i 2 8 tona. teiine

jednu vrstu radio aparata, gde se ројасаvаји. • Kosrnicke poruke « zapisuje и obliku krive registrujuCi
aparat, koji se nalazi pod reflektorom u posmatral:koj sali.
Ali, pored toga sto radio teleskop tr Ьа usmeriti
u ma koju tackи neba, potrebno је јо~ sleditl obrtanje
Zemlje oko njene ose da Ьi se omoguCilo pracertje
zvezda na njihovom prividnom dnevnom putu ро nebeskom svodи. Ovo se postize prec:iznim instrumentom, nazvanim »pilot«, kojim se obracuna va ieljeni
poloza j ogledala radio teleskopa i rezultat dostavlja
u mehanizam kojim se posti.Ze da teleskop stvarno
sledi za objektom na kojj је upravljen.
Konstrukcija radio teleskopa po<:le1a је 1954 g. Za
njegovo podizanje trebalo Је iza bra ti mesto sa sta bilnjm terenom i mirnom okolinom. T a kvo mesto na deno је kraj sela Dwingelo, u okrиg u Drenthe, daleko
od obale, od velik:ih saobra cajnica, daleko od fabrika
i aerodroma.
Ukиpna konstrukcija, zajedno sa betonsklm temeJj ima, teska је oko 4UO tona. Novcana sredstva potifu
skoro potP,uno iz holandske Organizacije za istraijvэ. 
nja i cistu nauku (•Z .W.O.c).
Ra dio nstronom&ka opserva torija u D wingelo-и
radi pod upravom inzen jera С . А. Muller-a. Osob \je od
sest tehnica ra obezbeduje rad instrumenata na opser~
vatoriji, dok posma tranj a ob avljaj u mno~tvo astt·onomэ.
i studenata, za koje su n a samoj opservэ.toriji p t-edvidene prostorije za zivot. Podaci registrovani ovde
saljи se na obra du u opserva torije и Leyde i Utrecht.
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Zavod za radio zт?-cen;a Sunca i М!ес~о 11 Puta. _
. zavod osnovan зе 1949 ~· uz zaзedщcko SUdeJo.
ova.J . ho1andskih opservatoщa u. Leyde-u, Utrechtu
vanJe .. gue u meteoro1oskog шst1tuta u Bi!tu Phi
ј Gronш
- ' 1aborator1]e
· · u Еш
" dh
' ,_ . ·•ke
ovenu 1· Nacion
lipsove f 1z1~
(Р Т Т
аще
·ь
•ta te!egrafa ј telefona
. . .). Interes "".._
sluzepoo'
·d
с·
•tt·
za radio astronomiju ј"?а ~ vt u n.aro lto prosjravanje
znanja о jonosferi koJa 1.gra vaznu ulogu u radio.
telefonjjj i radjo teJegraftJI kao 1 proucavanja Pore.
mecaja na Suncu koja izazivaзu magnetske bure, а ove
· maз·u utjcaja na, radю vezu na ZemlJt. Zavod .
ра k 1
К
t .. k
(
Је
роеео istrazivacki rad u
оо w~J·. -)u na Veluwe, Pe§canom platou centralne Holan LJe sa radio telesko.
pom precnika 7.5 m, stvarno . ogledaloП: za radar, koji
su ostavile nemacke okupacюne vlastl.
u ovom trenutku, sa novim radjo teleskopom
Dwjngelo-u, raspolaze se. inst~ment.o~ с~ја је raz~
dvojna moc oko 300 lucщh ~шuta, !11 kOJ1 razdvaja
dva objekta sa radio zraceщtma na uglovnoj daljini
od oko pola stepena. Da Ы se razdvoji!i objekti na
jos manjoj uglovnoj daljini bllo Ы potrebno »ogleda!o,
jos vecih 1"azmera, а to komplikuje proЬ!eme kretanja·
ogledala ј njegovog uvijanja.

tз

Генијални Њутн , потстакнут без сумље и овим
летом Сираt~а, размишља о изради космичког брода
nокретаног

планете

Меркур,

шинама

-

S!. г.

реактивним

дејством.

Киндерман за..'I!.Ишља извођење гигантног шу
r.rљег балона, способног да пребаци 5 особа не више
на Месец, кога је сматрао без сумље сувише посе
hеним, веh на један од сателита Марса. И најзад,
на крају XVIII века , имамо причу о становницима

(Preveo P .M.fl.)

на

XIX

Radio te!eskop и Dwinge!o -u

и

који

нам

електрични

почетак

враћају

посету

у

ма

nогон .

ХХ

века

су

углавном

астронаутичке ере. Ево неколико
су се ба вили људи тога доба.

претече

проблема

којима

Утицај привлачеља Земљине теже и одРеђи
поларитета (позитиван или негативан пол),
био је предмет рада неколико аутора.

ваље

По

1901

претпоставци Велса
"васионски брод"

изградити

од nрозора

године

састављен

могуће

који морају би'ГIИ затворени

засторима .

За промену места у космичком простору ,

довољно
није

током

хиљада

година,

област

рада

научника,

или

бар назови научника, дО'I'ле је астронаутика била
област лесника и сањалица пуних маште. Они су
се задовољавали
лосматрање~
звезда,
мислеliи
само на то да тамо nренесу јунаке својих слевова
и

романа.

Неhемо набројати сва дела наnорног рада људи
доба . Они нису ул~зили у законе кретања
звезда и њихов физички састав, веh су се преда
вали само својим сањарењима и маштању. (сл. 1)
Када су налр . краљ Етам, који је живео око
3200 год . пре нове ере, па "јоге" о којима се го
вори у делу "Багавата " или становници описани

и "Ра:-дајана", хтели да "задово

ље небо", обраhали су се натприродним силама.
Тако је народ Маја , да би избегао Бога који
долазио да их казни, окачио паукову мрежу

о небеске
дРВеном

висине ; лерсиски принц је одјахао на
а мандарин Ван Ту, па чак и
изгледа
да
су уnотребили "реакцију ",

коњу,

Атланти,
nрви да би се уздигао у висине, а дРУГИ да би из
бегли разараље љиховог острва. Грци су зами
шљали

изrладнеле

орлове

вођене мамцем

причвр

шhеним за штап. Херодот нам говори о стрели.
Менип за..'I!.Ишља одлазак у небеске сфере на кри
лим а орл~ и крагуја . Лукијан из Самосате, кори
стеhи ОЛУЈУ, одлази са свом својом опремом бро
дом на

Месец.

•Гудвин

и

Грим елхаусер

Дима

је

је

дао тај

још

један

1852

од прозор а

год .

начин кретаља,

ооворио

о

Д-р

Кателино

а и Ал е ксан

"мистериозној

супстанци"

која одбија од Земље.

А.

Галопен

материји"

1908

чудних

г.

нам је говорио "о одбојној

својстав а,

чије

откриће

потиче

од Д-р Омеге.

заыи

сака које носи један штап на коме с еди путник са

Багданов (1908 г. ) не само да "открива" веh и
успева да заштити "елементе" одбијане од небе

Земље и путује у жељеном правцу. (сл.

ских

висину помоћу ј а та

дивљих ry·

2)

Све ове приче су само плод фантазије.. Открн·

овог

је

веку

шљаdу одлазак у

Предастропаути~ко доба

у делима " Беда"

XVII

дар

отворити

nошто

(Cathelineau)

Не заборавимо да пом енемо М уха..~еда
користио кобилу са главом жене ; Астолфа славног
хероја из "Бесног Роланда" који одлази у висине
јашећи крилатог коља, и најзад легенде Фин аца
који нам причају о лету пчеле ка Сунцу.
У

нов а,

само

по жељи,

и од
мах ће брод бити привучен у жељено.м смер у. Идеја

Астронаутика се развила, као и астрономија,
лосматрањем неба. Али, док је астрономија била,

је

је

искључиво

ћем
ље,

тела .

Кријановски

Арелски

ма да

почетку

ове

постављене

ере,
су

приче
више

1925

год.

"налази

могућност"

пружа могућност

Израде " ваздушну

љ е ну nланету и
Сунца .

Прете~е астропаути~ке ере .

На

год.

да

ЊИХОВ "радн.

стварност .

планете ,

1916

раздвоји и прегруnише атоме материје и да појача

дурбина и сазнаљем да постоје и друге зеы·
многи желе да ове ф а нтазиј е прет воре У

Марсовци

станицу" налик на ума

вођену енергијом

која

се црпе од

о
на

на бази закона механике.

После Вилкинса који с е у Енглеској пој авно
са две важне кљиге под насловом "Н ова поема·

трања планета", Сирано д Бержерак ј е изда~
1649 г. свој "Пут на Месец". у ово.м делу, Сиран
је употребио различита средств а која ј е познавао
обзиром на физику тога доба, мада љегови савр~
меници сматрају дело само као заједљиву сатиРУ·
У делу налазимо како је Сирано оптеретио с~~е
тело око појаса низом бочица напуњених течноuи•У

и испаравањем исте он се дизао у висине (сл. ~~

одакле се враћ.ао на кичму говечета . Он тако r

замишља да направи шупаљ сандук од кедР 080е
дРвета и да 11а испуни ваздухом, претходе\'iИ тиЪ!

Сл,

1 -

Људи са дpyzux nлапета, пре.ма разпи.м
аутори.ма

тоzа

доба

~онголфјеа за 100 година. Сирано даље ззмишља

Један гвоздени плато на коме он седи и који иде

~ацред помоћу једног магнета. За враћ.аље он ко11СТЈо! Феномен плиме и осеке.
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Сл.

Сл.

Упутрашњост .,nројектила"

8 -

Пупищи Жи.л Ве~овоl

ослобо~е1щ

утtщаја

Зе.АUЬщtе

,.npojeкт u.ta"
теже

ослобађаље Земљине теже за rrутнИ'Ке свога " nро
јектила " на nуту за Месец. (сл. 8) .

Сл.

Z. - Лет no~ohv nтu"je зanpeze
Нсобичаи nрогрес оствареља у домеиу р'ади:а,

Навешћ емо даље имена неколико
идеја овог генијалног романсијера .

отвара ромаuсијерима нове хQРизонте, али нови
основни nојмови су често рђаво одабрани и ЈОШ
у nочетку конфузни.

5 -

15

.

·

Н.

de P a rville (1865

следбеника

г.) користи вулканску еруп

ци!у и њоме избацује са Марса метеорски
коЈи носи на себи једног Марсовца.

N. Rynlnc (1924 г.) xohe да искористи ову "нов~

силу" а Оскар Хофмаи замишља да снадбе СВОЈ

камен

космички брод јсдНЈ>D! nараболичким рефлектором
нcyrpaЛIOlfY'hи тако небеску nривлачност.

Али Горша (Gorcha) 1928 rод. превазилази све
разуздана машта може да створи, измишља
јуhи неки ,.зрак Р" који му дозвољава да води
предмете noмohy ради:ја, не само од тачке до тачке,

urro
в

h

и од је)Џiе nланете до дРУГе.

од 1873 г. радови на nритиску зрачеља не пре 

стају да инсnиришу неке романсијере као Фора
(Faure) и Графинија (Gt·afflgny) 1889 г. у Францу
ској и Красноrорског 1913 г. у Русији . Реч је о про
јсктил:ю1!1 снабдсвен:им огромним диско:м који слу
жи као једРо о кога се Сунчеви зраци одбијају у
бсскона чност.

Изв стан број nисаца, nосле
Сирана, узима
р акцију за nокретаље својих бродова кроз nро
стор . д liВC се зна да је то једи:ни начин nрактично
употребљен. Писци су били дакле, на добром путу,

nn •mnк су утицали само на еволуцију идеја у
астроноутици.

1865 год. Жил Верн је својим романима ,.Пу
товnње cn Земље на Месец" и "Око Месеца" дао
идеје за даљи развој у овом правцу. То је неве
роватна прича о rryтy на Месец. За то је он уnо
требио

доб

.

само

nознате

техиичке

проналаске

- тога

Упркос велико:м броју тачних детаља и nро

рачуна

основу,

који

Жел

су

дали

Bep1r

романима

не

несумљиво

пом:иње ракетни

nокретач СВ?118 "пројектила" (види слике
Интересантно је напоменути да и он

научну

погон

као

4, 5, 6 и 7).
предвиђа

с

л.

4 -

п

punpe~e

за

nут

ж.. •
~"

Сл. б -

Вер!!Овоz "nfiJ'

Сл..

7 -

Полазак .,nрозекти ла'
Долазак па Месец

Сл . 9 -

,. Воз б уд у/\ксстu" З е.l!. . а -

јектила"
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..._... • .Japltera. _ N~ivano otkriee
.11111 JOdjDe с1а plвneta Jupiter emituje jake radlo

aeprestano

је

u sred!Jtu mteresovanja astroDCIIDL Т8Јсо вu К. L . FrankJiJI 1 В . F. Burke sistematlkl vrliiJ potmatranja sa aparaturom trekvenclje 22
.mepc:ikla u Camelge-ljevom Instttutu u VaAington~.
OJIJ IU astanov1JJ da se perfode jaklh radlo emlsђa
аа Jupltera poklapaju sa vremenom rotaclje ne ekva~
tonkih njegovlh predela (t.zv. 11 slstem), Ato govon
da м tzvorl emlslja na laze na samoj planetl. Pored
toJa mnoge od uhvacenlh emlslja su strogo clrkuJamo polarlzovane. Ovl radio astronoml tesno sar.~
duju sa optl~klm astronomima kako Ь1 se Ato slgurш~e
Jokalizova la mesta na pJanetl sa kojlh dolaze radio
talasl.
Droga jedna grupa radlo astronoma posmatrala
Је Juplter p reko dvc antene sa fl'ekvencljom od 18 Ј
20 mcgaclkla. DоЬШ su dva tipa signala. Sp~~e §':1move trajanja 2-3 sekuпde i o§tre otkucaje k?JJ traзu
aveea О 001 sekuпd e. Pored ovoga ustanovlli su da,
kada sc' pobudene oblastl пalaze n;1 strani Jupite~a
okrenutoJ nama iпtenz!tet znakova cesto пadmasщe
sve druge izvor~ na nebu fstih tal asпih dutiпa.
Dr. Gallet је skrenuo patпju па mogucnost detaljnljeg /spitlvaпja Juplterovc jonosfere radfo metodama. Ako JuJ'IIter fma magnetsko polje, пjegove radJo
emJslje bi morale Ьitl polarlzovane pri prolazu .kro~
nJeaovu Jonosfcru. Oslm toga, posto plaпeta rotJГa 1
soЬom nosl radlo lzvor pravccm ka rubu diskusa,
в/gnall bl trcbalo da sc povremeпo prekidaju, sto zavlsl od osoЬine same jonosfere.
Jake ra dio emisljc nastaju kada је crveпa pega па
вtranf паm а okreпutoj, sto Ьi znacilo da је ova pega
Jedan od izvora radlo ~ umova . Relativпa stalnost ~
lstrajпost lzvora na lstim mestima planete govoп
protlv pretpostavke da su ovi u olujama sa grmljavinama. Dr. Ga!Jet је naprotiv misljeпja da izvesne
aktlvnostl na povrsini same plaпete prouzrokuju sudare taJasa ! njihovo prostfranje kroz jonizovanu atmosferu koja опdа emituje radio sum.
Na unfverz!t.etu u Ohio posmatrao је Ј. D. Кz:аш;
planetu Jupiter sa radfo interferometrom frekveпcije
26,6 megacikla. On је utvrdio da su mnogi kratki
otkucajl sa Jupitera u stvarl dvojni i trojni sumovi
kojl se mogu podeJiti u dve grupe. U prvoj interval
lzmedu otkucaja iznosi svega Ј /4 sekuпde, а u drugoj
је ihtcrval 10 puta kraci. Оп је misljenja da је ро
sredf motda fспоmеп odjeka, t.j. da su drugi i treci
otkucaj samo odjeci prvoga. Jedno od mogucih оЬја
Апјеnја dvojnih i tt·ojnih otkucaja bilo Ы mozda i sledel:e. Otkucajl sa veoma kratldm intervallma dolazШ bi lz fzvora bliskih povrsini p1anete, tako da Ы
ве ~ull 1 direktno i kao odjeci sa povrsine. Опi sa dugfm iпtervaUma prets tavljali bi fenomen odjeka iz
r eflektujuceg sloja (joпos!ere) Jupiterove atmosfere.
(• Sky & Telescope« 1956/VI)

R. D.

*
Sovjetskf ve§tacki satelJt. - PJ-ofesot· К. Stanijakovi~, ~lа п KomJs ije za meduplanetarni let Akademije
nauk a ,. SSSR, izjavlo је da ее nj egova zemlja Ыti
s premп a da lansira veci i usavt·seniji vestacki ZemJjiп sateli t od onog a me riёkog, i to kratko vreme
posle lansiran ja zadnj eg. On ј е takode пapomenuo da
се se kori.stfti • usmeren,e ek:splozij e• za postavljanje
satcllta na "lutanju. Medutim, п ezvanicni izvestaji gevore da se u SSSR satelit os tvat-uje na vise •konvencionalan• na ciџ. Na vodno u SSSR је up1-avo razvijen
~adnjl stepen sateli tske rakete poste su prethodno
JZgradena prva dva. Ukupna tezina се Ьiti izmedu 75
i 100 tona sa potiskom prvog stepena od 120 tona.
(• J.B.I.S.«, JuJy-August 1956)

А.

V.

=
N

reclak па poUa &ei!nlh raketnlh pogonskih IDa-

a~ Moguce је zaЬele!iti neke ~spehe u razvoju

pogonskih materija. OrganJzaCJJa za vojna istra.
!ivanja (The .Annour Research Fo';ffidatюn) u Cikagц
1 ·е da proizvede 100"/o-tno ~Jst te~an ozon Юа)
~ј: i~razito stabllan u Mslu~aj~;~ da se ne~i.stoee mog~
odr!ati ispod 20 p.p.m. . . esav10a ozon~ Ј kJseonika
(38 procenata ро zaprerrnru. ozona) detoшra ~~ 011 Paljenja vrlo slabom varшcom, prouzrokuзuci taJas
brzine od 240 do 2150 me_tara u_ sekund1. s druge
strane firma Linde (The Linde AJr ~roduc_ts Со.) је
ispitivala tet\an ozon i zak]Ju~Jla d~ Ј na_JI'Jsiiji ozon
povremeno detonira i da usporava~ JOs DIJe pronaden.
Firma Beko (The Весео Chemical Division, Butfalo) proizvod1 9Q-100 proc~ntni ':'.odonik pei'Oksid u
poredenju sa 85-90 procentщm kOJJ se dosada nalazio
na t!"Zi~tu.
А.

алСВОВА

V, 1957
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Ваkе&е а Fandloroa. - Svake godlne ~tkom
septemЬra odriava se u FarnЬorou (FamЬorough)
Јаа.ј Lond~~· v~uhoplovna. fzlo!Ьa na kojoj
ska industrJJa prikazuje svoзa najnovija dostignuca
Na za~oj fzl~ЬI, se~tembra 1956 godlne, pored ra~
zniЬ tipova &Vlona Prikazanl su i neki novt raketni
projektili i raketni motort. Uglavnom se radilo 0
objektima za vojnu namenu. Na prUoienim slikama
prtkazani su nekJ od tih tipova raketa 1 raketnlh
motora koji su iпteresantni za Astronautlku.

engle-:

(• lnteravia«, Novembar 1956)

А.

V.

V.

(•J .B.I.S.• , Sept.-Okt. 1956)

*
Rakete za Mesec. -

Dzordz Н . Klement (George

н. Clement) stru~njak firme R_AND izneo је svoje
miЩепје

na jednom sastanku t! Frank1in institutu Ро
smatra da su st~ari toli~o napredova!e da ы
se moglo peceti sa pro)ektovanJem rakete za Mesec.
on је mШjenja da Ы 50 kg korisnog tereta od kojeg
јеdп а poloviпц ide па instrumente а drug~ na otprem~
пu radio staпicu od 1 Vata za telemereщe moglo Ыti
poslato na Mesec pomocu trostei?e.n~ rakete. Ista ы
teZila na startu 420 tопа, а na VJSШJ od 560 kilometara паd Zemljom imala Ы brzinu od 10,51 kilometara
u sekundi. Тreci stepen се Ьiti stabilizovan obrtanjem
oko uzduzne ose i imaбe u sеЫ jedan raketпi motor
koji се vrsiti kо~епје prilikom. silaska na Mesec. Putovanje bi trajalo oko 56 casova, а isto Ы Ы!о samo
uspesпo ostvareno ako Ы se sa izvanredпqm precizпoscu kontrolisala brzina i putanja. Ako Ы spomenuta brziпa na 560 kilometara visine Ьila samo za 25,5
metara u sekundi veca zadnji stepen Ьi promasio
Mesec i рао nazad na Zemlju.
kщne

- А.

Modet » татре с za ispatjivanje sondalne rakete RAVEN
koja treba da se izgтadi u engteskom тaketnoт opitnoт centтu Vumet"a (Woomet"a), Aщtratija. Viatм
rampe 24 т

V.

(»J.B.I.S. «, Sept.-Qkt. .1956)

*
U Vasingtonu је objavljeno da се A eroЬi-Нi
(Aerobee-Hi) Ьiti najveca raketa ko ju с·е SAD upotl1eЬiti u Geofizickoj godini za ispitivanj e visoke atmosfere. Raketa је duga oko 11,1 meta ra (ukljucujuci i
startпu raketu buster sa cvrstiш gorivom) dok ј ој
је precпik 45 cerutimetara. Ista ima r a ketni mo, t oг sa
pogonskom materijom crvena pusei:a azotna kiselina
+ mes avina anШna i alk0hola sa potiskom od 2000
kilograma u traj anju 53 sekunde. Pomocu komprimovanog gasa he!ijuma pogonska m a terij a se potiskuje
u motor.
Jedna raketa AeroЫ-Hi lansiran a ј е sa vojnog
vazduhoplovnog poligona Holoman ( Holl oma п) noseci •
tom prilikom 9 kilogгa ma azot-oksida na vi s iпн od
96 kilorrietar a. Posto ј е па toj visini azot-oksid izbacen isti ј е lt ataliticki dejstvovao d a se a tom a гni kiseonik u visokim sloj evima a tmosfere, stvoren bombardovanjem ultraljuЬica stim zraceп j em , ропоvо ptoetvori u molekula rni kiseonik. Energija oslobodena
takvom tra nsformacijom kiseonika pr oizvela ј е jaku
svetlost k oja ј е iщa.la oЬlik lopte u pгecni k u od oko
4,8 kilometara pt·e nego sto ј е iz-ьledel a . Loka lп a tem~
pe.r atura gasa (ako ima smisla govorit i о tempeJ·atttrt
gasa pod tako niskim pritiskom) sm atra se da је . nekoliko stotina hilj ada stepen i«. Mog uce ј е da се se
energija ove vrste na neki nacin kor ist iti za pogon
l'aketa u Visokoj atmosferi.
А . V.
(»I.B.I.S.«, Sept.-Okt. 1956)

Ekspeтimentalna тaketa engleske fiтme Ing!i§ ILektтik
(English E!ectтic) . Sastav!jena је iz dv a stepena.
Zadnji se sast oji i z tтi cv r ste тaket e i slџzi da se
pтednji stepen, koji nета sopstv eni pogon, odbaci и
visinи. Maks ima!n a brzina 600 m /sec. · Spasav anje
prednjeg st epena pomoeu padobтana

Raketni motor »Scтimeт « sa tecnim goтivom koj e s !иzi
za Pomoc ртi po ! etanjи avion a... P otisak 4000, а tezina
motoтa 230 kgт. Pr oizv odi firm a Armstтong Li d!i
( A rms tтon g L i ddetey)

Firma Vestkot (Westcott) и saradnji sa fiтom Bristot
тa zvi!a ј е raketni motor RAVEN sa evrsti m gorivom
namenjen za sondazne rak ete. Dunna mo toтa s,
pт eenik 0,4 metтa., potisa k 5200 k i!ogram a za 30

d

s ekиndi

V e!ika k om or a sagoт e v anja тak etno g mo toтa
nim go тivom firme Vestkot. Potisak 25000 kgт,
35 a tmosfeтa. P ogonska mateтija p etroleum.
santno је t o da је komor a sastav Ljena od" vec

m ectusob n o

zav aтenih. c ev~ca

sa tel!pr\tisak

Inter g Ьтојо

•
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FOIIdlldJa sa p-avttadona la&rallvanJa (Gravity
1'81e&n:h foundation), iz Nju Bostona, savezna drtava
.Nju Hempjajr (SAD), vee sedmu godinu шastopce,

ruplsuje nagrade za najbolje eseje о proЬ!emu gravltacije. Ukupna visina nagrada је 1.750 dolara.
.
Sastavl na temu gravitacije treba da obиhvataJU
najviie 1500 re~i i odnose se na mogucnos~i otkrica:
а) nekog delimicnog izolatora, reflekt~ra tl~ .. uptJa/':~
gravitacije, Ь) neke legure Ш materiJala ~JJI . atomt
. mogu Ыti potstaknuti ili • prei.tredenic pod uttca]em
gravitacije tako, da odaju toplotu i с) nekog. drug~g
metoda savladivanja, kontrolisanja ili neutraltzovaщa
gravitacije.
Ма koliko postavljene teme, na prvi pog!ed, fantastifno zvucale, treba napomenuti da ima znakova
da se u svetu pocelo ozblljno raditi na proЬ!em1ma
aravitacije, о ~emu se vec pocelo i pisati u strи~noJ
itampi.

•
Le& u vaslonu slmullran na ZemiJI, sprovodi se
gotovo svakodnevno u americkom centrи za vazduhoplovna lstrdivanja Rajt Er Divelopment Senter. и
Dejtonu, savezna drzava Ohajo, naravno, u speC1Jalnlm laboratorijama.
_
Uredaji ovih laboratorija mogu da simиlirajи. и
slove do visina od 48 km. Naravno, one pretstavlJaJU
tek grani~nи oЬ!ast vasionskih letova i vazduhoplovstva.
·
u ovlm Iaboratorijama omogиceno је izolovanje
pilota i tehni~kog оsоЬ!ја u posebne komore u kojima
mogu da se simuliraju uslovi otpadanJa poklopca ka:
Ьine aviona koji leti ogrornnom brzinom na vel1kOJ
vlslni ili busenja vasionskog broda od strane nekog
meteorita.
Specljalne pumpe omogиcujи postizanje vrlo vis<?kih vakuuma а, uz pomoc posebnih ventila, mog.иce
је postlci eksplozivnu dekompresiju komora и kOJ1ma
se vrie ogledi.
Uredaji ovc laboratorije usmereni sи, naro~ito,
ka ispitivanjima reagovanja tela i mozga . pilota na
иslove и letu na ivici vasione. Za to postoJe роsеЬш
uredaji koji automatski mere temperaturu povrsine
~ovekovog tela, pritisak krvi, rad srca i drugih organa. Tako isto, ljudi koji su ovde podvrgnuti ispitivanjima, snimajи se, za vreme opita, роmоси X-zrakova.
Na taj na~in doЬijaju se pcdaci о covekovom ponasanjи, pri uslovima na koje nikad dosad nije naisao.

XSSM-A SAD вlет,

h) Tezina pogonske materije: nema
poda taka
ј) Korisni teret: nema podata k a
k) Potisak : З1 .7ОО kg (priЬlizno)
1) ~rzina (max): 4000 т/ћ (priЬ!izno)

а)

Namena : proti a vionska r aketa,
zemlja - vazduh
Ь) P01·ek!o: 1946 g. prviput ispaljena
bez vodenja а 1951 g. prvi put
ispaljena sa vodenj em .
<:\ Duzina: 6,1 т
d) Pre ~nik tela r a k et e (max) :
Razma h krilaca (nosnih) : 0,61 т
f) Razmah krila : 1,585 т
g) Tezina, pri poletanjи : 453 k g (pri-

S!. 2

Ьlizno)

1{.

D.

Aerojet)

D.

Koтpanija

а) Namena: Ispitivanje visoke atmosfere

Ь) Poreklo : 1955 god. prvo ispaljenje
с) Dиzina: 6,32 т
d) Pre~nik tela rakete (max): 0,38 т
е) Razmah krilaca : 1,57 т
f) ~azmah krila: prakti~no nemerIJ•v
g) Tezina pri poletanjи: 552-590 kg
h) Tezina pogonske materije: nema
podataka
i) Korisna tezina : 54,5-9О, 6 kg
k) Potisa k: 1810 kg
l) Brzina (ma x): nema podataka
m) Visina : 290 kт (sa 68 kg ko ._
sne t ezine), 1955 god.
n
n) Domet: nema podataka
р) Pogonsk a materija : visoko kon~~~ntr1sana azotna kiselinr i ani-

p eroksid, turbo риmр а
r) Upra vljanj e: sli cno k a o kod n e m a~ke r akete А-4
s) Bus ter : ne postoji
Silиeta n a sl. 2 priЬ!izna S! З
P7e.tstavlj a r a k etu · n a probn~j st a ШC1 .
\
\'

О, ЗО48 т

Sl. 1

AEROBEE-HI SAD • -

q) Sist em za n a p a janj e: vodonikov

е)

R. L . Dиncombe ј е n a 1Pomorskoj opservatoriji
SAD, detaljno ispitivao posmatracke poda tke о ovome
relativisti~kom efektи kod tri pomenиte planete i nasao da posma tra no pomeranje perihela и 100 godina
prevazi!azi ono koJe predskazuj e gra vita cija, kod Merkura za 4З , 11, kod Ven ere za 8,4, а kod Zemlje za 5 о
lu~nih sekundi. Ovo skoro potpuno slaganje оЬа ni~a
brojeva је nova potvrda t acnosti teorije relativiteta.
Razlika izmedu relativisticnog i gra vitacionog pomeranja perihela је veca u koliko је planeta Ьlize
Suncu i u koliko јој је putanja vise excentri~na
He~ativisticki efekat kod Venere do, sada nije moga~
Ь1ti utvrden , pored osta log jos i stoga sto se poloza j
per!hela na skoro kr.u~noj putanji Venere vrlo tesko
moze prec1zno odred1t1 posmatranjima.
R. D.

К.

m) Visina : 128,5 kт (za max. domet)
n) Domet: З70 kт
Р) Pogonska m a t erij a: nema podat a ka

Doug!as)

Zemljи .

. Raketni motor daje North Amerlcan Aviation.
Eksplol.ivno punjenje konvenono~alno ili atomsko. Repne povrllne
sbln~ W:esserfall-ovim. Glava ва eksploz•vntm punjenjem odvaja ве od
tela rakete na kraju pogona.

ђ1v

Vazduћop!ovna koтpanija

*

(U. S. Anny Onlnance) рос1 fieЬDJf
kim nadzorom Dr Wemher voa Вra
Uif-a (projektanta nemai!ke rakete
А-4). РrоЬе lspaljenja vrleae u
• Belom peskuc (White Sands) tokom
1952 god.

g) T ezina pri poletanju: nema podataka

NIKE SAM-A-7

h) Tezina pogonske m a te rij e: nета
podataka
ј) Korisni t e ret : n em a poda t aka
k) Potisak: n em a poda t ak a
1) Brzina (ma x ): dvostru k a brzina
zvиka (brzina krst a r enj a)
m) Visina : 15250 т
n) Dome t : 29 kт
р) pogonska m a t erij a: azotna kise·
lina i p e troleum
q) Sistem za n a p a j a nj e : gas pod
pritiskom
r) Upravljanj e : ziroskopom , .vodenje
semi-aktivnim r a daгom .
s) Bu s teг : siste m t a n d em a, cvrsta
goriva m a t erij a (4,57 т Х 4ЗО тт
p riЬlizno) , s a tгi r epne pov гsine
N a pomena: R a keta r azvij ena za
a m eri c kи a rmijи od stra n e Artiljeriskog korpи sa (Army Ordnance
Corps) , Vaz dиh oplovn e kompanije
Douglas, B e lov ih l a borator ij a (Bell
T elephone L a bora t ories) i kompanije
West e rn Electгi c . Proj ek at r akete
po ~e t ј е 1945 god. Prototip ј е izrad en za j ednicki od D ouglas Aircraft
Со, i B ell T eleph one L abora tories, i
to pre thodno p r oj ektil i oprema za
lansiranj е а k asnij е sistem za vo~
denje. Sistem za vodenj e, u dalJ 0J
proizvoanji, је r ad f irme Western
Electric Со .
SliCan ј е i NIKE в , a li veci i sa
pobolj sanim sist em om za vod eщe.

Kompanija Сћту

а) Namena: raketa zemlja _ zemlja
za bombardovanja velikih dometa
Ь) poreklo : 1952
с) Dиzina: 18,ЗО m priЬ!izno
d) Pre~nik tela rakete (max) ; 1,52 т
е) Razmah krilaca : 2,9 т
f) r~zmah krila : prakti~no nemer-

•
(SAD -

-----------------------

pre REDSТONE

Detroit, Micћingan)

f' ·~ku· opservatoriju, na ~elu sa nJeшm d1rektorom
p~~natim astronomom Fred Uiplom (Wh~pp'l.e) za spro~
vodenje ovog programa. U CilJU dOblJ3nJa sto sire POmoci od strane grиpe amatera-pos~atra~a. izdat је
niz uputstava i nekoliko posebшh. bйtena. posvecenih
organizovanju osmatraщa prv1~ mш•malшh vesta~kih
Zemljinih satelita. Ро SIS~emaћ~nostl ~ •scrp~osti kojom је organizovana. akCJJa .pocela, moze se v1deti sav
zna~aj koji se рпdаЈе dobiJaJnи podataka od posmatraca-amatera organizovaшh и spec•Jalne grupe, snabdevene odgovarajucim opti~kim spravama i /':asovnicima. Naroclto se mnogo о~еkще. od a~ater_a kod posmatranja pada satelita na zemlJU kOJI nec~~ mozda,
blti viden sa neke prof.e~юnaln~ ops ervatoпJe. Interesantno ы bllo rasmot~1tl mogиc.nosћ k?Je se za ovakvo posmatranje ukazщu и naSOJ zemlJI.

Kretanje planeta i teorija relativnosti. - Kretanja
unutrasnjih planeta рrиzаји va:Zan test za ispitivanje
ta~nosti opste teorije relativnosti. Velika osa orЬi
t:t ovih planeta laga no se pomera pravcem sиprotnim
kretanju skazaljke na ~asovnikи . Teorija relativnosti
u~i d a је ovo pomeranje nesto brZe od onog koj e za hteva Njutnova gravitacija. Razlika izrazena veliCinom pomeranja p erihela u 100 godina, iznosi 43,03
lu~ne sekunde za Merkur, 8,6 za Veneru i 3,8 za

(• Sky & Telescope«, 1956/V)

JUPIТER А,

мuovno poema&ranJe le&ova vei&aёkih ZemiJinlh
ва&еШа u SAD organizuje se, u tzv. • P~ogramu mese~evog posmatranja« (Moon~atch): Na~юnalna nац •
~na akademija SAD ovlastlla Је SmltsOшJanskц astro-

N a pomen a : R azvij a n ja u Redsto~
~ е Arsen a!, Huntsville, Ala ba m a od
• t r a n e ameri~ke vojne a rtilj erij e

q) Siste m za napajanje:
gasni generator

hemiski

r) Upra vlj anje : nema, dinami~ki
stabi~a putem З fiksne repne
povrs ш e + v eliko po~etno иbr
za nJ e (12 g).
s) Buster : k a o A erobee

Sl.

З.

Vojni pro je k ti l REDSTONE X SSM- A
stani ci и Flori di (SAD)

N ap omen a: R azvijen a od origin a lne rakete A erobee s a izm e nje~o~ k omorom sagover a nj a, роЬоlј
~аш odn os masa (npr. s poljna opla t a
Ј ~ od t a n kog n erdaj u ceg ~el ' x
l1m ) 1· 1·х
1~.:nog
. а.
v • a koncen tracija azotn e
k•selшe d a j u 100fo роЬо!· • .
J~ a nJe perf
.
orma n s1. SP._ecifika cije poka zujи d a
r a k e ta dos tJze visinu od 210 k
90,6 kg korisnog t er e t a; stva rne ~е~~
forma n se prora~unate n a b a zi raznih
kor1sшh t e r e t a s u s le dece : З25 kт
(54,5 k g); 296 kт (68 kg) i 270 kт
(81 ,5 kg). P rve dve r a k ete od pocetn e kol1cшe od 5 r a k eta ispal '
ct ·
•
Jene sи
~а 1 prover avanj a p e rformansi b ez
~~~trumenata za ispitivanj e. D;a d e 1 dve r a k e t e »A erobe c-Hi «
sp remne s u za p ole t a nj e sa Fort
Shurc~ill-a, Ca n a d a, za v r e m e In ~ernacюna ln e G eofizick e Godine (od
JU!a 1957, d o d ecembra 1958 godine) .

па ртоЬnој
Sl. 4

К.

D.

·· .............. вr•lkQt nUta. - UclruleDje Dt..eldh ~ IDii!DJera (AI'RA) ~ da 11&1111
8il08t8PIDU rakeШ koja Ы cloltilla vtalnu D8imaDJt
11.000 metarL OVo llpaljlvanJe treЬa da bude u ontna
месsшwосШе poAzleJce

iodlne.

КuJc•h•«•• (CUxha~·

а tzvrll~ и

u Ь1Ь1а1

А.

V.

(• J.a.J.S.c, Sept.~ 18118)
i!l'r .

•

"·

ifelliaiiEo tJralho 18 vutonska lltra!lvanja (GFW).
аа IYOJc)J ' IOdfJDjoJ lkupltlnt u Stutcartu, preiJDeao.
va1o и u Nemat!Jco diultvo 18 raketnu tehnlku 1 Vlll·
OD8Ir.o letenje. Pred god11nju lkupltlnu ovog dndm
odrlaD Је DЬ: ptedavanja koja su obuhvatala 21 1tм.
D1 referat • temom posv~enom raketnoj tehnld.
lltrallvuju veliJdh v1JiDa 1 veltat!kom r.emljlnom 11·
feUtu. •
U ..ьtn ll&nlln&CIIf- rada prlvatniЬ lnstltue\11
SAD u Jevtlnlm IOnda!nim taketama ва evrstlm IOflvom, jedaD ID8ea!ao atupanJ pretstavUa ruvoj rW11
Nllre - c.Jwi. Cena koltanja rakete, ukljuщtul!
meme IDitrumen~ 1 atartnu raketu, lznosl oko 7.,.
dolara. КаЈсо au lajavUI konltruktorl ove rakete. u tоЬ
1\1 Jatrdtvalkt radovt sa specljalnlm sportm upaljaНma, maUm raketama 1 raketama za veoma ~
YiliDe. Zavdetak ovlh radova ot!ekuje se u najskor\Je8

.....u.

.

. l'r8la lafolrliaaeUaaa Мlallltantva odbraoe IIA1
• projektll 'Redatone. koJI alu!l kao prototip ш pro~
Juplter, dup&k Је 21 metar sa premikom ocl.... metua. SnaЬcleven је raketnlm motorom LOX "'- .
110dnje f1rme North Amertcan; raketni motor .te ~
• teonlm aorlvom (alkohol) 1 snaЬdeven је tur!Jolllll"
1*DA • poaorшm 118 hldroten peroksid. Potud fllt
· Ь. ее Јь:а tzmedu 28.2110 do 33.750 kllogr&:;
~ Redatona, Ьо L Jupitera, је flrma
8 8lat8Da ,а ~е firma Ford lnstument.

&АСИОНА V, 1957 611о11,

--------------------------==~=~:o:v:o~oЬJavljenu
k ta sa cvrstim gorivom,
Druca jednoetepena ~а е
h је Arcon i nakoju razv~ja firma Atlantlc o~~~~a~~t;aZivacke !aboramenjena Је za potrebe_Pom
duzina 3,66 metara, а
torije. Pretnik rakete Је 1~ _ст,
do 112 kilometara.
predvidena maksimalna v1sma 96

•
.
се se postaviti vestacRaketa •Avangarda•, _ko)om . ь·•е snabdevena
.
а SVO)U putan]U,
~~
]
kl satclit Zem Је n .
.
HIG-6 konstrukspecljalnim ziroskops~lm ureda)em 11 Tezina uredaja
cije firme Minneapolls - e:on·?":;e~ten u cilindricni
iznosi oko 2 kg, а san: ur а] Ј
cm Takode је upo8
drfac dugacak 15 сп: 1 pre~~нka kontr.olu
temperature.
treЬJjen tranzistorskl ured_aJ z;
Ысе da drzi raUloga ziroskopskog ureda]a н G-бd postepeno daje
ketu na tacno odгedenom kursu 1 а
potreban nagiЬ putanji rakete.

•
··а SAD odredila је
Naucna nacionalna fon d &CIJ
k .. се
90 000 dolara za ostvarenje pl·ograma OJI
d
sumu о
·
.
· t k'h naucшh puobuhvatiti sledece: prevodeщe sov)eks \ ·anje prevoda
Ьlikacija, obrazovanje centtra z~ ~=zi~~ Ј kao i sakupnau~ne literature sa SVIh s rаш .. .
'
Jjanj e retkih hemiskih puЬJikaCIJa IZ ce!og sveta.

о

knjigu
•leteciJn ta.
Prtkaz na 1.:danju Victor _Gollancz, London, izas!a
ojiriJna. - U 15 5 t ana koju Је nap1sao Edward Rцр.
је knjiga od_ 3
t~ . pojave videne na nebu zadnjih
tre
lr<i populat"'ll· naz1v
· • 1еt ес1
.. t ан,.,;
..
pelt, а u kOJOJ
.
doblle
godina koJe su
elt је ыо Nacelшk »Pro]ekta !>lave
Kapeta~ Rupp duhop!ovs~va SAD, osnovanog sa
knjige• VoJnog
izvestaji 0 neobjasnjenim pojava.
ciljem da se prou е tome isti је u jedinstvenom poloebu prema
ma na n 15
.• •
tom predmetu.
zaju da Р е ро_ ·е stvar u toj knjizi ta da је autor
ZacudavaJuca Ј dina i utrosio gomilu novaca na
proveo nekoliko g~tih pojava, а ipak ih nije оЬја.
izucavaщe spom~ncna zapazanja koja autor spominje
snio. Neka auten ~ pored vizuelnog posmatranja Ьila
(od kojih su 1 _ne а ostala su neobjasnjena.
i radarom pracena) acajnijih stvari је ta da је и ovoj
Jedna od na~zn а celokupne organizacije za ispitiknjizi data poz~ mojava na nebu. Broj strucnjaka i
vanje neobiCПI Pizacija koji su ucestvovali na ovom
istrazivac~lh or~ln Cak i »trust mozgova« istrazivacke
poslu _ью ]е z~~D Ьiо је nesposoban da da objasnjeol·gaшzacl)e
t od broja videnih pojava.
nja za 23 рrосеп au knjizi ne zvuce kao komplimenti
Mnoge ~tvar!b.1 SAD ali se pri ovom mora dodati
obavestaJnOJ sluz cen a 5 ; fantasticnim Rlucajevima bez
da је 1sta Ь1 1а suo
А. V.
presedana.

ВЛСИОНА
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наш и антиnодов медијан су у истој равни: ми

кажемо у нашој,
равни.

Према

а он у њеrовој

томе,

угао

из~еђу

меридијанској

оба

меридијава

износи 180°. За нас је небеско тело у дољем про-

небеску сферу на северну и јужну хе.а~ и.пи
ван

овог система.

Х осу ћемо изабрати да буде у равни 31ери
дијана. Она мора бити у равни екватора, јер се
ради

о

правоуглом

координатном

наилазимо ако од зенита

систему.

сnуштамо

На

погпед.

њу

ипи

дурбин, јужно од небеског екватора. У нашим кра
јевима је приближан правац х осе скоро тачно на
половини
тачке

небеског свода

између

зенита

и

јужнс

хоризонта.

У осу, њен позитиван правац, бирамо на 90°
од х осе у ретроградном смеру, Очевидно је да се
она налази у екваторској равни, јер се ради о пра
воуrлом

координатном

систему у

простору,

х

и У

оса леже у истој равни. Међутим, лако је видети
да она лежи и у хоризонталној равни и то тачно
у nравцу к западној тачки нашег хоризонта. Ре
кли смо

да

екватор

полови

нашу

небеску

сферу.

Од круга екватора ми видимо тачно једну поло
Сл.

вину, или његов лук од 180°. Овај лук меридијан
нам дели на два једнака дела, те идУћи од мери

1

лазу кроз меридијан у тренутку кад оно пролази

•

ликог круга који се зове ~ебесхu. ехватор. Он попови
полулопту. Раван небеског екватора је основна ра

v:z

(»J .B.I.S.«, Sept.-Okt. 1956)

кроз средиште система, сече небеску сферу дТ1' ве

кроз

антиnодов

има н ајмању

меридијан.

висину у

Цирку.м.nол.ар-н.е
имају свој

излаз

не

у

видимо

и

звезде.
залаз

тренутку

У

том

односу

на

случају

наш

тело

хоризонт.

Небеска тела која

-

над нашим хоризонтом,

доњег

пролаза

кроз

мери

дијан . Она тада кулминирају над антиподовим хо
ризонтом .
које увек
нити

Међутщ
видимо

залазе,

него

на

нашем

небу

над хоризонтом.
круже

око

Щdа

Оне

звезда

не излазе,

северног

небеског

пола на угловно:v~ отстојању, које је мање од угла
између

праваца

према

небеско~

полу

и

дијана по екватору за эо• долази.-.tо тачно у пра
вац

према

западној

тачки

хоризонта.

Према

'ГОМе,

небески екватор сече наш хоризонт у источној и за.
падној

тачки.

Очевидно је, дакле, да месни екваторски си
стем добијамо,
ако
хоризонтску раван WOS (в.
слику) обрнемо око OW или У осе за угао SOQ

=

ZOP доводећи је

раван.

Велики

=

на

круг

тај начин у екваторску

који

пролази кроз

пол

Р

и

небеско тело А зове се -ч.асов-н.и круг ,

северној

тачки хоризонта. Овакве звезде зову се цирку.м.nо

ларие. Њихо можемо видети у току целе ноhи, а и
дању, само ако имамо довољно велики дУРбин. Пре

ма томе, наш антиnод не може никада видети наше
циркумnоларне

НЕБЕСКИ ПОЛОВИ, МЕРИДИЈАН И ЦИРКУМ
ПОЛАРНЕ ЗВЕЗДЕ

0

:Н~~~ ~~a~C:~:~~~;56l~;~~~~o;a ~:с;еВ:а;;,а ~:~
око замишљене осовине КОЈа проб;'а Зе:v~љин~олу.

в шину

У

северном

и

ЈУЖНОМ

емљином

.

имо ли ову замишљену осовину до пресек

а

с:~~ским сводом, допуљеним до потп~не лоп::~
добијамо на небеској сфери северебни и ЈУЖНИ
бески

nол.

у

близини

северног

углавном отстојању од око

н

еског

на

пола,

1• налази се Полара или

фотографски
коју овде

кретање

апарат

небеских

и

ви

можете

оставиле

су

на

траг

шта .

Ово

значи да

полупречника,

средиште
мож е мо

али

можемо

прецизно

привидног днев

среди

ОдРедити,

~

одРедити и п оложаЈ

то
се

вернС'г небеског пола.

Меридија-н..
тачке на

-

небеско:v~

положај

две

може врло

прецизно ОдРедити. То су зенит и северни небески
пол .

Са

две полуправе :

.

кретању стигне У меридиЈан

он да

·

Но

'
р и~јан

природно

се

оно налази

о н том

има

,

има

кад има горњ и прол

'
сигурно

.

наЈВ

ећУ

ридијан

нашег

антипода,

шли најкраhи.VI путем ,

од посматрача к

небеском

аз кроз ме·
кроз

д оњи . д о њ и п ролаз
тела кроз ме-

и

меридијан је пролаз датог неб ескоп

до

лица

ако

б и смо

кога

У

до·

бисмо ска
п равцу ви
ранУ

прокопали Земљу и избили на супр отну стrтрет·
Земљине

површине.

Томе

лицу

наш

надиР

11

•

анти.подовог меР
ставља његов зенит. Један део
ног небеског
дијана ми види..-.tо дуж

Према томе, посматрач има
своду чији

сенка пр ед.'.!ета на

uupa.

за]едничког

лако

.

кад је Сунце У меридИЈану, п а да
нев ном
Земљи. Кад небеско тело у свом ,п ривидн ом д
у

слику

ног кретања. Трагови су у облику кружних лукова
различитих

хоризонтом је nодиев-н.а ли-н.ија дуж коЈ е У п одне,

пол а
типод

до северне тачке
види део

лук а о д

север
ан·
".едно наш
Ј Ј
·,nкне

хоризонта .

·

нашег меридиЈ ана

од

наше Ј, ...
којн је

тачке хоризонта до јужног н ебеског пола

за њега оно што је за нас с еверни небеск!1

пОЈ!·

што

ни

ми

не - видимо

жног небесК'Ог пола .

МЕСНИ ЕКВАТОРСКИ КООРДИНАНТНИ
СИСТЕМ

а· ИСТОЧН\1

.

раван дели наше небо на два Једн а ка дел ·
са
и западни део неба. Пр есек м еридща н сИ:е р а вн и

добит~

(сл .

плочи

ЖНОГ

као

што је лук од наше јужне та ч ке хориз онта до ј у 

.пола зове се .м.еридија-н. .м.еста. МеридиЈанска

l>n1aтe

тела.

1). Посм атр ач ]е усме 
рио ноhу фотографски апарат у правцу не~с~ог
пола и оставио га отворена н е колико часова. СЈаЈне
звезде

прилажемо

кр

звезде ,

њеrове. Његове циркумnол арне звезде круже око
јужног лала на :v~ањем углавном отстојању него

бески свод доnуњен до потпуне л о пте ) дуж великог
уга Лук од северног пола пр е ко зенита ~о ЈУ·

Ако

Услед стварног Земљиног обртања постОЈИ при

дневно

раван.
·
МеридиЈанска раван сече н ебеску сферу (не·

највишем положаЈу над хориз
' .
zорњеЈ
висину. Каже се још небеско тело Ј е У
.кlt·
·
б
еско
тело
кул
nрол.азу кроз меридиЈ ан, или не

.

Северњача.

ВI'!дно

:;~:~ једна раван. У овом случају она је названа
меридијанска

Небески nолов~t. - Раније смо видели ("Васио=
·е вертикала послу
на" 1956/ 2, стр. 28) како нам )
у·

ri

и од посматрача к зениту , потпун о ј е одре·

Опет hемо замолити чита оца да буде мало п а 
жљивији. Ради се н ајз ад о дос адним пој ~ ов и 
ма ,

али

потребним з а разумеваље

партиј а

о

вре

\Ј

менима, а ви веh зн ате да пост оји зв ез да но вре м е ,

којим се служе астрономи, п а ср едњ е вре.-.tе кој е

Сл.

вам показују в а ши ча сов н ици и јо ш друг их вр ста
времена .

Ви сте се можда навикли н а н а ш нач ин опи 
сивања једног система. Иза беремо прв о с редиште
система , затим узмемо једа н дати правац у при
роди, то је наша z оса. Нормална раван на овој

оси је основна р а в ан система у којој
погодан

nравац

х

осе,

а

затим

изабере.-.tо

одр едимо

у

коме

смеру треба описати у гао д 90° да бисмо дош ли до
позит.ивног правца у осе. Н а тај начин систем је

ОдРеђен и остаје само да кумујемо сфер ним коор
динатама или углов има пo:v~ohy к оји х одр еђујемо

правац nрема небеском телу из средишта система.

Пођимо, дакле, описаним редом излагања.

Средuште месног екваторског система ј е у по

сматр~чевом оку, или његовом инструменту.
Z оса система иде од средишта к северном не

беском nолу, чију тачку на небу знамо да одре

АИмо. Нормална раван на ову осу, кој а nролази

Часов-н.и

yzao. -

2

Часовни кр уг сече екватор у

тачки коју смо о бележили с а А •. Л у к ек в а тор а QA.
пр етставља

н ам

пр ву

сферну

координату

у

ов ом

си стему. З ов е се часовни yrao и обележава о бично
са t , К ако је Р у полу овог лука, то ј е часовни
у гао једнак углу између р авни меридијана (POZ)
и равни часовног круга (РО А). Т еме часовно г угла
ј е у п олу Р.

Ч асов ни угао рачуна се у ретроградном смеру,
или у с меру

пр ивидног дневно г кр ет ања небес ких

тела, од О' до 36о•. Но обично се часов ни угао мери
јединицом времена. Притом се узима да је 360° =
24 часа, обично се пише 24h. Одавде следи да је
15° = 1h
60m, затим 15'
1m
60• и 15"
1s.

=

=

=
=

=

Према томе, очевидно је и ово: 4S
1' и 4m = 1°.
Значи ако је чаовни угао неке звезде t = l h
онда ј е протекао 1 час звезданог времена од зве
здина

пр олаза

кроз

меридијан.

Ако

је часовни
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~~~::~~------------------------------~------~~~~:::в:аи:-ј~е
екваторска раван и, очевицн0
осиоаиа раcpeдиurre система . z оса усмерена ј~
а је пporeuo

= -·, онд
...h

:JIIIO U«J.IIII е

23

часа зae-

а в:&,Ц је звезда била У
аног времена она
звезд
ан зато се може наnи-

.....,.. ~· од• едан
трену'М
час
кроз Ј

IIIIPif,IIJCJaвy.

проhи кроз меридиј

11011080

· t = _ 1 ь. Предзнак

еаtи А8 је часовни угао те звезде
треба још је
- - треба овде схватити да звезди
!dери~г
времена
до
пролаза
кр03
.
_.час :sвезд~

рјаи.

а.яел - дРуга координата У

08011 систему зове се

деклииаци

Де1СЛкиација к nap

ја То ·е лук ча1 тела А •
· бескоr

·

со-~

+

•
круга између екватора и не
90
о• на екватору д0
Мери се у степенима од
_ • к јужном не90
к северном небеском полу и до

-v·

8ec:l:- полу.

.

па алелна са равни

.

Мали круг, ЧИЈа )е ра'::еск~ тело А, зове се

епатора, а пролази к~ Све звезде које се нала
nаралел небеског тела

еклинацију. Све

. .

зе ва истом паралелу имаЈr ис1'а .ц од дек:линације
звезде чија је деклинациЈа в~кумполарне. Али

северне тачке хоризонта су
ферау

коор

динату

меримо

од

место да дРУ11У с
мерити од северног до,
0
екватора ми је можем hи по часовном КРУГУ до

јужноr небеског пола идУ

ове nоларио отсто

вебесхоr тела А. Тада се она з еклинације до go•.
пр~авља доnуну д
јање. он0
•
• од јед'НОг д..О дРУГQГ
Мери се степенима од О до 180
еhи а су за нас
небеског пола- Пре..~а томе мбж~м~ Р пол~рно отстоцир кумполарне

све звезде

јање

мање

од

поларног

хоризоН'NI.

При одРеђиваљу
е

чланова

ун

коо

ња

Рдин

више

=
стем

сред

Земље

·

ије још посебно говорити. Засаца

тaЧIDI hемо касиажемо да је то пресек eкJIИirrИJte

је довољно
да к "'"''тя.е путање Сунца по небеско~
пр
ивидне го.....- -

. или

своду, са

•
ес
С
ту где УН1.\е
МIИСфере прелази на северну, Тачка

екваторо!d и то на оном м

са јужне ~~нодиевице зове се још и тачка гама,

пролетње Р . нној ознаци ове тачке грчким словом
nрема уобича]е . убудУће и звати овим скраћеl!И!.t
именом.

а пос..~атрача се тачка гама t~алази

Према томе,а~ору . изнад или испод његовоr
негде на е~а посматра'о/ :изЈЈ'аЗи уве~ тач-

.
залази тачно у западноЈ тач101
источно] и
"' .
но У
Њен положај астрономи одре,,уЈу по.
хоризонта.
Један од простих, али грубих насредним путем.
љеног положаја, бил о би мерење

са

неколико

разних

ште рецимо

,
ачунским путем.
Р
и

и.~а заједничко среди

Ово се постиже

Нама је овде довоЈЫНо да энамо д

чина одре~ив~њ~а око
деклинаци]е

21

марта , кад оно прелази

У рну хемисферу. Деклинација ере

са јужне на е:в~иска пре 21 марта је негативна,
дишта Сунч0
· е позитивна. Акq, дакле, изведемо
а 22 марта ~ Ј чевих деклинација око 21 марта,
низ мереља
ун путем могуЋе. ·одредити тренутак
·е рачунским
П

у

основним

Избор У n 03· итиван правац у осе бирамо у ди

Дакле, супротно од претходна два

ректном смеру. налази се у равни екватора на 90'

према тачки гама. У дИРектном

источно од правца идно и Сунце у току године по
СМ

еру креhе се прив

.
,
ОЧЉИВИ]е у OBO!d смеру Се креnе

еклиптици. Јошо~ на зве~де . ви сте већ свакако

и Месец У одн Јесец У току два узастоnна вечера
запазили да се

ек

очевидно помери к истоку у односу на н

у

с · ајну
Ј

звезду.

St. 1. Shematski pтikaz komoтe (1) i mtazn i ka (2)
тaketnog motoтa sa t el!nim goтivom i oksidatoтom

а и х·оризонтски
ере-

равни!ма

посматрача.

Код посматраља звезда ово премештање средишта

rисте..\lа није потребно, ј~р је Земљин пр~чник У од
носу на ОitРОмна отстојања звезда само Једна тачка
и

за

прецизна

астрономска мереља.

... -

НЕБЕСКИ ЕКВАТОРСКИ СИСТЕМ

~

----- - ---~/-""0-s---

---- - - -- - -- _Q / /

' Q.

Ми знамо да се . у хоризонтском систему и ази

мут и висина небеског тела мељају из часа у час.
Довољно је да
да

се

v

то

пос!dатрате

Сунце у току дана, па

уверите.

Код месног екваторског система меља се упад
љиво у току дан а

само

часовни

t
Сл.

З

угао. Промене де

клинација су мале чак и код тела Сунчева система.

Наnоменимо још да се круг ко ј и пролази кроз

Промене деклинаци ј а код звезда МОГiУ се запазити

пол р и небеско тело А (в. сл. 3) овде зове деклн-

само при прецизним астрономским ~ е р ељима. Према

нациски круг.
ове се
Сф ер11,е 100ордu'Њате. -Прва координата з
~
ректасцензија и обично обележ ава гр чким сл ачке

r;o

томе, ако хоћемо да начинимо каталог звезда
љиховом положају на небеском сводУ, очевидно ]е
погодно изабрати екв аторсКУ раван за основну ра
ван једног новог система у коме h емо место ча~ов
ног угла , чије је мерењ е вез а но за наш меридИЈан,

из абрати неку .ItPYГY координату која
имати мале промене у току дужег

he

код звезда

временског раз

мака. Промене часОВIНОГ уг,л а настају због обртаља

посматрача и љегов а меридијана заједно са Земљом.
Према томе у новом систе..\lу морамо изабрати дРУ
ги

пр а вац

х

осе.

Средиште небеског екваторског система је у сре
дишту Земље или некој другој тачки, рецимо у
средишту Сунца.

gde је m - masa gasa koja istice iz rakete u jedinici
vremena, tj. u jednoj sekundi
Iz raketnog motoгa (sl. 1) izbacuje se u jedinici
vremena mlaz mase (m) odredenom brzinom (v) §to
dovodi do stvara nja potiska (Р) . Kako је ukupna koli~ina m ase koja се se u oЬ!iku mlaza izbaciti iz mo-

тачке гама ~~е н_ Код- овог система имамо још јед

средишту

~варајућим

P=mv .. . . . . . . . . . (1)

Sheme raketnog motora sa i!vntim pogonaJdaa Pllnjenjem prikazane su na sl. 2.
Prvi tip је tako.wani tip sa l!eonlm 8810renojeaa.
Kod ovog tipa povnina gorenja је okomlta na OIIOYIDu
motora. U drugom tipu gorivo se nalazi u motona u
oЬliku cilindra. Gorivo sagoreva kako ро unutnlnjo,l
povnini tako i ро spoljnoj povninl cillndrimog pogonskog punjenja. Zajednifko је 1 tipu I kao 1. Upu

. Сунца била Једнака нули . оло
кад је деклинаци]а тренутку претставља и положај
жај Сунца У то~еско~ сводУ.

равни пролазе кроз средиште Земље и паралелне су
са

Osnovna jedna~ina koja definise potisak rakete,
koja је izvedena iz zakona о odrianju impulsa, glasi

онда ]

месни екваторски си:емоуГУк:н~~а;а:новне
диште

а

хорюоН'$-

система. У оса

астроном-

О POGONSKIM SMeSAMA ZA RAKeTNE MOTORE

гама. МИ hемо Је

ата небеских тела,

ебно је понекад резулта

посматрача,

•
који

Избор :rтач~у пролетње равнодневице. О овој

система У

ку про!dену.

чева система, коЈа су на..".t У

v. 1957 'роЈ 1

nро.пази ЈфОЗ ноr небеског пола.
у правцу сев::ё _ Ову осу упериhемо из среАИluта

· ања северне тачке

"-мљи свести на одговара.јуhи коорди

места на

натни
си
иште

Је

отето)

ским размерама близу, потр

те мере

ЧИЈе

_.своил

080

алфа (~). Њена мера је лук по екватору од ~о је

гама до деклинациског кру!1В небеског те;а·измеђУ
уједно и сферни угао са теменом У полу

' М рИЬIО

равни хОР и равни деклинациског круга . и :aч!IU
је у часовима, !dинутама и секуцдама , на ист ектно~
као и часовни угао, од Oh до 24h, само У дир

смеру.
.
обично се
Друга координата је деклин ациЈа.
ери no
обележава с а грчким словом делта (5) и м !!Рет·
деклинациском круг,у на исти н ачин као и У
ходном координатном систему.

n. м. 1).

tога ogranicena velicinom гezervoa ra, to с е se postici
utoliko veci r a d potiska, ukoliko brzina mlaza (v) bude
veca. Vjsoke brzine mlaza mogu se doЬiti jedino u
tom slucaju a ko је izbaceni m!az potpuno ili pretezno
sastavljen od materij e u ga sovitom agregatnom stanju.
u tom slucaju, k ako cemo to docni je obj asniti, brzina
mlaza moze se doЬiti vгlo jednostavno n a ra cun sadrzaja toplote (entalpije) gasa
Iz ovoga pгoi z ilazj potr eb a da se gas potгeb an za
dоЬiјапје m!a za proizvede u samom motoru, odnosno
u komorj za r eak cjju. U komori se neka cvгsta iii tecna materij a dovodi do r eakcij e i na t aj n acin doЬij a
gas koji је oЬi cno zagrejan do vгlo visoke tempeгa ture.
Na ovome b azira osnovn a podela pogonskih m aterij a
na cvrste i tесп е, odnosno r aketnih motoгa na rnotoгe sa cvrstim pogonskim punj en jem i na motore sa
tetnirn pogonskim punj enj em . I z 1 lit. pogon skog punjenj a doЬij a se n ek oliko hiljada litara gasa.

Р- sila, potisak ; I - impuls, kg sec; G - tciina, kg;
gгavitacion a koпstanta 9,81 m sec -2; v - brzina,
m sec-1 (izduv n a brziпa gasova, bгzina mlaza); t vreme, sec ; т- m asa, kg sec' т -1 ; с- brzina, m
sec- I (idealna bгzina rakete); Е - eneгgija, kgm
kg-I , kcal kg-1 ; Т0 - temperatura u komori, оК;
Tk - kriticna temperatura, 0 К; Т! - temperatuгa
mlaza ро izlasku iz mlaznice 0 К; ><. odnos spec.
toplota ; ро - pгitisak u komori kg cm - 2; Pk - kri ticaп pгitisak k g cm -2; Pl - pritisak gasa na izlazu
iz mlaznice kg cm -2; V0 - specificna zap remina gasa
u komori m s kg -1; Vk - kriticna specificпa zapremina gasa mз k g - '; Ср specificna toplota pod stalnim
Pгitiskom са! moi -1; м - prosecna molarna tezina ;.
R - univerzalпa gasna konstaпta 848 kgm = 1,987
kcal ро molu i
ок; '1) - stepen iskoriscenja toplotne
nergije,
g -

St. 2. Shematski pтikaz kототе i mta.mika raketnog
sa l!vтstim pogonskim mateтi;alom tipa 1 i
tipa 2

тоtота

П da је povг§ ina sa goгevaпja tokom reakcije konsta пtn a а ovo ima za posledicu da је pritisak u ko-

mori z~ vгeme sagorevanja konstantan, §to је osnovnl
preduslov za dobro iskoгi§ cavanje herniske energije
goriva Osim ovih tipova postoje i razli~iti drugi, na
pr. krstasti i tome sl. kod kojih је konstantnost povrsine sagoгev anj a postignuta pгevlacenjem nekih deIova povnine inhiЬitorskim slojem koji spгetava palen je povrsine b aruta ispod inhiЬitoгskog sloj a .
К а о pogon sko punj enje za tip П k ao i za ostale
tipove uglavnorn se upotreЬlj ava tzv. гake tni barut
- homogen a k oloidalna sm esa sa pгiblizno 5С1'/о nitroglicerin a ј 5 00/о nitroceluloze. Ponekad је koliNna
nitroglicerjn a sm anj en a ј do 2С1'/о, а ostatak sa~jnja
vaju razn e druge m ateгij e kao : dinitrotoluol, kalijum
nitгa t, razni s taЬilizatorj, plastjfikatorj itd, kojima se
p odesava eneгgi j a, temperatu гa plam enih ga sova, hem iska i fizicka staЬiln ost, olak§ava tehnolosk i postupak
izra de jtd. Za tip 1 kao pogonske sm ese upotгeЬljav aj u
se i h omogene smese ~vrstih oksjdatora k ao sto su :
kalijum perhloгat, amonijum nitrat itd., sa razn im
plasticnim goгivima na bazi ugl jovodonik a. Ро h emiskoj strukturi ova goriva uglavnom pripa d aj u tipu
polimera . .
Zajednifko svima rak.etnim motorima sa cvrstim
pogonskim puпjenjem је to da је spremnik pogon skog
punjenja ujedno i reakciona komora. K ako tokom гe
akcije pogonsko punjenje izgara, to se zapгemin a гe
akcionog prostora stalno povecava tako da је n a koncu
sagorevanja zapremina reakcionog pr ostora jednak.'\
zaprem ini spremnika za pogonsko p unjenje. K ako sagoreva пje te~e pod pritiskom od nekoliko desetina do
nekoliko stotina atmosfera, to је on da potreb no da su
zidovi cita vog spremnjka tako dimenzioniгani da su
u staпju da izdrZe ovaj visoki pгitisak, kao i visoku
temperaturu plamenih gasova. Posledica ovoga је da
spremnik za punjenje mora da ima izvesnu odгedenu

вц~ motort •
tеф.tщ ~
ra11e claaU skoro lskUutlvo а. Plineipq. melaц)a

akdoniЬ kompon~ma
ц I'IUI'IOj kornart а
prema tome. .POJonska
pfipmм .se

reQkdjц ~ ЩсЩt Q OIJOm ~
~ ~ ~,._.. OdvoJenl
~iel жа gorfVQ Ј ok$tdatf)r, lwo 1 м c»taU uredajf potrt-tml жа dovodenje Ј uь.ci~ conva f oi$1.
4ptora џ reakdonц komtU"U. Q . .v .t ~ Ј• щn•

.-.noJ

korno.Н

~џ.
hNn ...

Q

u Jcojem te stvua.

ЬezЬedn(jt жа ntd tu~Co ~ koji t'Dd~ м ~rtn~:.tpu

(3)

Ov

d

ј

е еа

(Е) ol!loЬodena top}otna encrg:\ja 1ио1о..
(tr) је orzclna m1aza u metrima kroz њ.

~ (k~ je(inaatnu (3) podeslщo tako
=os~ no 1 lcg pogonske. sme§e doЬJjamo

f\11

da se ona

(4)

O...d је " Мо

-

Ьntna -sovn ро lttaskџ lz mJIW!lce
tпrtna tottntA rnkм

м0- tddйa rЩtetC! nokon sagorevвnja
pt~.tф:rфt. d.ttklo konstrukclona

lltp -

pogo.nskog
. teilna +

eventuoJ.ni korlftan tercrt
te.fln wcoвlkog ptuljcnj;t.

t% jt'do f:In«! (2) vf<llmo do fe Jdealna bi'Z.Ina raltete

btu

џtot!Jw. ~ ~o1iko 1с

1:\dnot

(~Ј veёl,

t}.

ukolf.ko је prl 15toj telJnt р gonзko'" PUD:!ellja mt\lija
mrtva letiQn tn!Фte. :U v(.IZJ ,sn nnpred iz!olenlm iz ·
ор protztut da ie oV'Iif Ыlnos kod rnk.etn1Ь motora
ој! treьa drt p~rnde v~1fku koU&u pogooskog punJenJo, t.J. kOd veiJldh raketa, Ыtt ppvoljotji ako је.
~ PCIIpJilko& punjenja OCS.vojen od rea~teioneo

Ovde Је (~ toplotna eмrgija izrazena u kgт koja
se o11lobвda iz 1 :kg pogonske sme§e.
JednaiHna (4) nam kaZ.e da se ';! raketnom ~otoru
t 1 tn energija eslobodena herшskom reakcl)om u
ј~: n:Sredenog, terma.Jnog kretanja ~o.lekиla reak:tonlh produkata pretvara и sredeno dJ.rJgova!lo krotanje molekula ро izduvnom prav cи, tJ. и kшeti~ku
energiju mJaza:
.
.
Prema tome, hemiski proces u reakcюnoз komori
treba da zadovolji dva zahteva:
8 ) Da dovede do stvaranja jednostavnih materija
ko1e sи potpuno Ш pretezno u gasovitom agregatnom
s:tanju.
'
,
Ь) Da se pri tome o~~obodi ро mogucstvи ~to veea
koUмna toplotne energl)e.
нemlskii proces koji se za ovo koristi је . ugl ~vnom
·proces sagorevan~a, premda se po!lekad k?.r1ste 1 drugt proc.esi ko~i teku uz oslobadanзe ener?IJe n.a?rlmer
ra:tlagan~e (razlaganje vodonik perok~1d a) ill n e~e
egzotermne :reakcije . sa . v~dom (napr1mer reakClJe
alkalnih metala i nekih h1dnda sa vodom).
· za sagorevanje је neophodno da P?stoji smcla
neke materije koja је u stanju da rea~uзe sa ok~J~a
torom i neka materija koja је u staщu da oks1d1~e.
Prvu komponentu zovemo gorivom, а drиgu oks 1dat?~
тоm. Gorivo i oksidator mogu vec od samog poceta ~1!1
sjedinjeni и· pogonskoj sme~i. Tako је to n apr. 1·edov1to
slucaj k:od cvrstih pogonskih punjenja . Ona su vee
pr~prel111jene smese goriva. 1 eksidatora, koJ e kod sl<~r
tovanja treba samo pripaliti-inicirati da Ьi do~ lo . d~
potrebne hemiske :reakcije.' .Ovome tipи pt·ipadaJU 1
svJ barut1 1 eksplozivh
Jma slu(!ajeva da se i kod 1·aketnih motora sn
~nim pogo.nskim punjenjem upotreЬlj a vaj u ~ kov:
gotove sme§e, tj. da se u motщ· ubt1zgava sю11о Jedn
tecnost u kojoj se nalaze gorivo i ok.Sidatot· v с pome.§ani u potrebnom odnosи . Takove pogoп ske teё
nosti zovemo monergoli. Njihova је p1·edлo s t и ~nle
da је kod motora petreban samo jedan sргепm w
pogonsku te<'!nost i samo jednЋ linija dovoda pogoпske
sme§e .. takav motor pripad'a tipu koji је p пkawn
' ~..
ti · m эJU
na зl. З. Nezgoda је и tome da ovakove tecnos .I teli
lђirakter eksplozivne materije, ра da sи mogиCl t _
u:dest ka:ko priИkom manfpuiacije, tako i kod 5 : ~
van~a. Primer monergola је nttprimer- sme~a te 1 _
trometana i alkohola metil nitrata i a1ko1Jola, kOII
.
'
centrovaщ
vodonik peroksid.
Sve cvrste pogons.k е mamoter!je su us.tvari l':vrsti monergoli. Rad sa tec~щn :>eroner~olima, lzшimajuci koncEi!ltrovani vodo~з ik 1Ja,•ksid koji је dovoljno bezbedan za rиkovanJ e, ug
nom је danaз nap\Шten.

uЬrtxpvan.Ja monergol~t, jer o4vojeae
tfvo 1 oksidator, nemajц "k~r

komponen«t, .JOpt~n

ma-

teriJ •
I<ao oksidatoli

~ $С Jtaj
()е kori
&е kljuW,j ), ~
klleonik (t.j. ohtaden ]spod
117.0t tetrokstd, crv 1щ i Ье1n kcm«mtrovent\ ncotno
Jd&eiJn 1 koncentrovџ.n1 vod.onik PIПOJmd. za opiQ\
avme prim~.>njU}ц se tюnelm.d kno oks1datort Jot i h::-tranitrometan, ozon, fiцor, ЫortrfOuorfd. ЭЈ.Оt trifluo-.
rJd, oџoroksld i broщpenta.йuorid. Као tort
uprotrw;>Ьijavaju s.e :razn[ ЩU11 tt&u i aromatitnt. ugUCWQdonl<li !цlо Ьen:Wt, petto~u:m, gorivo ~ ml.aule avfone,
Ьеn1.01, ksilol, UAUm razni anunt kцо trlei:Jl9.min, ut!in. lџiWd!ni, ра Ј1Щ1! aЦtoholl kцо m til olkobol, tl.1
alkoЪol Jtd., l koQaф)o ratn11. neus1~11a )edlnJen)\1 ki!.O
tuтturtJ alkobol, ptneni, cПdopentadien, vlnll t>C~r, diЫoracet11cn ltd. Od anorganskЉ Jedlnjenja kao gortv
se primenjцju lli dola ze ц obtl.r za prtmenu ~оо odonlk, amonijak, ћfdrocin hi<lrat, d\Ьoran (ВdЩ, tetraЬoran (&Њ•}, pen taЬorэn (В"Нt), Uani H.d. Tnko<Se
ве pokuiava kortsuti kao gorlvo 1 suвpenzlje rn(Wlln
W hldt:lda и uljima naprimer sptaJeni aluminljum W
Щ~~gnezljum u dtzel-цlju i tome sUФ.o. Щ1 еd4 Щ1 rad
sa suspenzijama n lje do sada !Шао le opitne taz.e.
Kako vidlmo teorts ki postoj! mog ucnost da se kao
oks!datori, а pogotovo kao gor!va upotr,cЬe mnoge mnterije. Meduttm, prakt!fno, оvцј iZЬor је daJ1aS )ako
ogranloon. Da Ы se neka ~nost upotrebHa kao oksidator, Ш kao gorivo, ona treЬa da odgovort mAn jevble zadovoljavajuce <!ltavom n izu zaЫ.e't'a . Tu su pre
svega zahtevi pedonnanse: sa da tom kornЬ.U:ulcl}om
okstdatora 1 goriva t:reba da se postlgne zadovoljavaJu6i impuls. Dalje mora ju Ыti zadovol)eni tah tl!vl Jogistike: odabrana kombina cija goriva 1 oksidatoro mora Ьitt srazmemo lak.o prtstupa6na i ne sme ЬШ pretera.oo skupa. Osi:m toga ove teenost1 treba da sц
spo.sobne za dШе uskl ad1Љщje, veoma је po!eljno da
!lu. u. tek·ucem o.gregatnom stanju u oЬlasti temperatura od. -400 С do + 600 С, potrebno је da koHko је
kod to rnoguc~ budи bezbedne za rad и veC.in1 slu.<'!з 
Jeva је pofeljno da bar jedna od komponeмta ima
Visoku specifil:nи toplotu lli i visokи latentn u toplotu
isparavanja da Ьi se mog1a iskoristiti za spoljno hla'denje reakcioщ~ komore. Vrlo је vafno dэ је specJ fi~a teZina, tj. gustina оЬе komponente sto veea da
bi u spremnike od.redene zapremine stalo ро te-2ini
~to Vi!e goriva, odnosno oksidatora. Ovo t bog toga й!D
te!ina spremnika za gorivo i oksidator и svakom slu<'!џ_ju pretstavlja osetan udeo celokиpne teZ! ne p razne
:rakete. Prema ·tome, ukoliko је specifi6na tezina po&onske sme!e m anja, иtoliko su za smcltanje iste
tdine pogonske smcle pot'rebni veel, ра dakle 1 teZi
l'IЦervoari. Ako se gustina n eke pogonske smcle pove6Q .ta oko ЗО-35°/о, а sve ostale okoinostl и pogledu
konskukcije, stepena ekspanzije i energije p unjenja
m&Цj~vf!e ostanu nepromenjene, onda se domet ra•
kete pove(:a za oko 20-250/е.

gde је (TI) temperat:urn gi\&UO!f ~ ро klasku ~
mlazntce, а (ТО) tempet-nturn n k nю.ri iМ
~
Toor iskl mlaиUcu nшn oti1.UIU uj da ~:m~otwlrtnМ~
svu toplotnu ~щiju g
u dir\g(MtnU 1Шш
~mergij u ml~Wt. 1 tma, th\ ol
ovo 0!!1Ynrilo
Ь1 morala da
~ u S\7 mtrsk:om р
oru. u k
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К31 кој ДОС'!'ЮКе 8 априла 1957. Jlolll'lf'l'yдa Уз.nаз
7 215•, а понnnтда nepиxena 309°. ПрибпЮ::
"'JJIP8 је

- JIJC)IW&

11 11 -

прив~о rеоцеитричво Јфетање ~~:омете у однос

Мераур 7 38C'I'OJY

1 0 - - ПрстевiiСТО n(Dфltчe&oe еувща
МаЈ

у околини тачака запаза ~а

8 18 311 Jymrrep у аоијуихцији с Ме-

8.3 !{

чева запаза . Истав:нути су њихови nоложаји за сва
ких 10 дана. слику треба користити тако да се за

0.2 S

одређеног датума, положаЈ комете КОЈи је дат на
епици, nомери nаралелно nрав~ и смеру s,л , 110-

с:а СуЈЩем (IIponaз)

.
сецом
11 - - Поmуно помрачење месеца
15 10 20 Сатурк у ~tоијеикцнЈи с Me-

ceцOII

18 8
111 17
1 20
2 О
8 1

Јун

сунце и 11 ииију заnадно~ хоризонта дато је fli :':

1 18 М Марс у aoнjyiiiUЏI.iи с Месецом t.7 N
4 - - АкааРКЈUI
1 1 - Мераур у NЈЊОј аоијунЈЩЈ~Ј 11

-

Меркур у эастоју
Јуnитер у застоју
Сатурк у опозицији са Сувцем

-MePIQ'P 7 иајвеllој епонrацији 24.5 W
47 Јуnитер у ~tоијуихцији с Ме- 8 1 N

Комета м

s.-...

еукце су еитуирани према своЈим приближflим аз

uутима и висинама, за сваки дан у тренуТку

er:;:

сваки жељени тренутак пос;ле Сунчева ~алаза, неко,

деllи рачуна да је пут пређен за Један сат (nривмдu0

дневно ЈtРетање небеске сфере приближно јеДI!а
дУЖНИК етрелице S.A. (Наnомена : Како је за сп~

·

сецом

11 14 57 Сатури у конјуИ~tцији с MeceцOII
21 17 21 Сунце улази у зиu Рака.

з. То је ортоrрафс&а прОЈ~)а дела небеске СФе~

о.о

Почетак пета

28 -

-

Дракоииди

Комеrа Лревд -

Ролавд (1956 h)

У 1957, управо у овом тромесечју, очеЈtује се
пролаз кроз перихеп новооткривене комете Аре~д

- Ро.паид. Откривена је 6 нов . 1956 на опсерваторнЈн
Икп (Uccle). Досада је израчунато више система

сл. 4. Привидпе вели~ипе ко.мете у nериоду .AiaP!

епемената путање n ефеа~ерида, но како њихоаа
поузданост зависи од броја посматрања и дrжине
размаЈ(а у коме је комета nос.,.атрана, дефинитивна

-

путања биllе изведl!на у буд.Ућности.

употребљена

; п

11

1957.

Крива

I -

nрви сш:те.м, крива

II _

дpyzu систеА nривидпих вели~ипа.

ортоrрафска

пројекција

и

екватор

скоr, и хориэонll'СКОГ коордянатноr система, њу треба

користити СВ,.':fО као грубу о~ијен~ацију при траже
њу комете када се она

СВОЈИМ

СЈаЈем не истиче у

привидној близини Сунца) .
Привидне

величине

комете

дате

су

nрилично

непоуздано и доносимо их у виду двоструког гра

фика (сл. 4). Обе криве, 1 и П, претстављају по је
дан си.стем прИВИДН!ИХ величина и, узете заједно,

дају приближну претставу о границама у којима ће
се, како очекујемо, кретати сјај комете у ово~ пе- риодУ.

Ефемериде неких променљивих
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Yamamoto

комета

оп

апр.

мај
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На трећој страни корица:

Сnирал~ мz.лиШl NGC 7479 у Пеzазу, тиnа SBc ('tйре)
Збизепо зато NGC 6219 (М 12) у Офиуху (доле)
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НЕНАД ЈАНКОВИЋ
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ВАСИОНА, часопис Астрономско~ друштва " у ер

Бошковић" и Астронаутичкоr друштва

та го ишње

Годишња претплата

ВаздУхопловног саве~а Ј~~о~иЗ:~:· .;:::~:и ~;:РДР~~тва ~обијај·у часопис бесплатно.
~ое::Р'iв~~зе~~~~а P~~ry корист~ти колективну претплату: четири ученика који се

::Лане у једно од Друштава, уз снижену чланарину од по 60 динара rод~_њ е сваки,
~об·•јају заједнички један комплет часописа. - Уре~Џ~иштво и администрациЈа . Беогр~~

Уз;~-Миркова 4/I. _ телефон 22-371. - Чековни рачун . 101-Т-318, "са напоме~';,. . ,еса
ВАСИОНУ" _ поштанеки фах 872. Власник и издавач. "Аеросвет , лист ВСЈ .
др
Астрономск~г друштва "Руђер Вошковић": Београд, Волrина 7, број рачунске кљижице
ЈО-КВ-32-6564160. Штампа ВОЈНО штампарско предузеће, Бе оград
!..___ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __

U IZDANJU ASTRONOMSKOG DRUSTV А »RUf>ER BOSKOVI<>
USKORO IZLAZI IZ STAMPE
КАRТА

SAZVEZDA SEVERNOG NEBA DO -30° DEKLINACIJE
ZA EPOHU 1950.0

formata 50 Х 50 cm, u tri

Ьоје,

na finoj hartiji, u

oЬliku

DЕОГРАД. АПРИЛ·ЈУП 1.0:17

Posle nepunih pet d·e cenija od pojave cuvene
komete, .nedavno smo imali prilike da
ponovo ugledamo njoj slicnu kometu
i da pratimo njeno kretanje tokom nekoliko
dana.
Sistematsko tragc.nje_ i posmatranj'e malih
pLaneta, koje se sprovodd na opserv.atoriji Ikl
(Uccle) kraj Bтi.sela , dovelo је dva belgis!ka
astronoma, Aren"da i Rolanda, do o-t krica nove
kome'te, kqja ро njima i nosi i;me.
.
Ko·m eta ј·е prona.dena 8 novembra 1956, uvece, u sazvezdu Troug1a, а kreta,l a se Ьгzо prema
jugozapadu. Sjaj komete u to weme Ыо је ocenjen kao 10 privtdne velicine.
U telegramu koji ј"е tim povodom odmah Ьiо
razaslat svim opservator.imaja u svetu, greskom kao datum otkrica Ьiо је ozna<:en 6 novembar. Zbog. toga prvi polшsaji racuna ,p arabo.Нcke putanje,.na osnovu nekoliko najranijih
posmatranja, nisu doveИ d·o rezultata. UЬг:ю,
щedutim, greska је pri>mecena i ispгavljena, i
tada ј"е utvrdeno ·d a је kometa proпadena davno
pre prolaza kroz perЉel . А ikaэniji racU!l>i pokazali su Cla se kometa kreee u retrogradnom
smeru- nagn,b njene putanje prema ravni eklip
tike је oko 120°, - da u perihel treba da dospe
oko 8 aprila 1957, i da јој је perihelska daljina
priЬliZпo 4 mil. km, tj. da kometa zalarzi u
prostor izmedu Sunca i planete Merkura.
Ukoliko se kometa ЬliZila Sunc·u, sjaj јој se
sve vi.Se poveeavao, alli ј€ njen polo~j prema
Zemlji postajao sve n~ovoljllliji; krajem februara kometa je -d-o spela u p-rividnu Ыizinu Sunca
i izgu:Ьila se и svetlosti vecenj e-g nеЬа na zapad,u .
Srazmerno nisko nad horizontom za nase
silin:e, kometa se IJ.ro(i nas nije mogla posma·t rati
vec pocetkom 195 7 godine. Zbog relativno losih
atmosferskih u:slova, sa Opservatorije u Beogradu Ыl.а је pre toga videna sa.mo par -p uta.
Tada је ona јо8 uvek .Ыlа slaЬacak, teleskopski
objekt, oko 10 priv. velicine, sa JPr-imetnom
konde'n zacijom u sr-edlistu ko-me od priЬliZno 60
lucnili sekunada u pтecnik,u i repom kracim
od 1°.
·
Doэpevsi d•o svog najjuZпijeg •p olozaja na.
nebu, nedaleko od zvezd,e Т:аu Ceti, ·pocetkom
aprila ove goine, kometa је naglo zaokrenula
prema severoi.Stoku i u brzom kretanju vec и
vreme najvece Ьlizine Suncu dospela na severnu
neЬesku poluloptu. No, јо$ uvek z:asen-uta sunНalejeve
na neЬu

40
42
43
45
46
48
52

НЕНАД ЈАННОВИЋ, Три заииса о рукойису
- - - - - - - - .

Уређива-чки одбор
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V
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)

КОМЕТА AREND-ROLAND (1956 h)

- - - - -33
1956 h)
- -М. В. PROTJC, Komela Arend-Roland (
- - - - - - - - - 34
R D Mali krateri и Mnrи ki§a

АСТРОНО:МИЈУ И

sveske

Zvezdana kю·ta izradena је u Astronomsko-numerickoj sekcij i Srpske aka demije nauka, pod rukovodstvom akademika V. V. Miskovica. Kartu је crtao
Milan Cavcic.
Ovaj koristan prirucnik sadrzi sve zvezde vidljive slobodnim okom i Mlecni
put do -30° deklinacije. Naznaceni su poluzaji vaznijih maglina, jata, promenljivih
i dvojnih zvezda.
Uz kartu se stampa i uputstvo za upotrebu i mreza za ocitavanje koordi n ata
nebeskih 0bjekata.
Svaki ljubltelj astronomije treba da ima zvezdanu kartu! Zato trazite ovaj
prirucnik u knjizarama ili p0rucite direktno kod izdavaca (Astronomslro drustvo
»Ruder Boskovic«, Beograd, Volgina 7). Dostavlja se postom, pouzecem.
О~а z~ezdana karta, ?rva ovakve vrste u Jugoslaviji, procj.avace se ро
popularnoз сеш od svega 80 d1nara, а bez uputstava ро ceni od 40 dinara.

canom svetloscu, ona је tek pred kraj trel:e nedelje aprila postala pristupacna astronomskim
posmatranjima, а odmah zatim i posmatranji.ma
slobodnim okom. U oblcnom durbinu, kod k~
mete su se tada jc.sno primel:ivali jezgro, oЬavi
jeno komom, i dugi rep, upravljen ka severu.
Potpunosti radi, evo nekoliko detaljnijih p<>dataka posmatranja komete, prema iLve5tajima
koji su dosad objavljenii. u cirkularima Medunc.rodne astronomske unije:
Pre svega, М. Р. Candy odredio је hiper~
licku putanju komete, na podlozi velikog broja
posmatranja obavlj enih ·u razdoЬlju od 7 n~
vembra, do 26 januara. Ova putanja pтetstavlja
zasad nc.jbolje kometino kretanje. Za ekscentricitet Camdy је na.Sao vrednost 1.000 1778, tj.
kao i uvek kad se radi о kometama ove vrste,
vrlo blisku jedinici. Ра ipak, ovu putanju ne
treba smatrati za konacnu.
Dalj·e, fotometrdska posmatranja koja је
izvrsio Н . van Woerden (Lajden), pokazala su
da se pocev od 22 novembra 1956, ра do 16
februara 1957, sjaj komete ·progresivno poveeavao od 11.2 do 8.7 prividne velicine.
Prema Mertonu (OkБfo·rd), Ј. G. Gow (Тapui,
Novi Zeland) ш;рео је dc. 2 aprila kratko vreme
"osшotri kometu, ciji је sjaj -Ьiо dk.o 2.0 prividne
ve1icine, а direktor Carter opservator:ije (Velington, Novi Zeland) saopstio је da su kometu
posmatrale novozelandska antarkticka ekspedicija (Scott-ova baza) i frc.ncuska antarkticka
ekspedi:cija (АdеИе). U izvestaju ove poslednj'e
ekspedicij-e napominje se da је 1 aprila sjaj
komete Ыо З-се i1i 4-te prividne veliblne, с. ·rep,
dug izmedu 3° i 5°, usmeiren u pravou zvezde
Beta Ceti.
Ј . D. Kraus (Oh.a jo, SAD) obavio је niz radio posmatrc.nja izmedu 10 шarta i 21 aprila,
na 11 m talasnoj duzini. Ma!k.simalni intenzitet
radio zracenja zabelezen је 29 marta, З, 8, 9,
12, 17 :i 19 aprila (5 Х 10- 2 2 wat/ m 2 /c/ s). S rediSte 11 m zracenja bilo је u repu lkomete, na
oko 7 mil. km i vi<Se od komei:ine .g lave. 20 i 21
c.prila, kad se lkometa nalazila nedaleko od svoje
donje konjunkcije sa Suncem, centar ove ernisije odvojio se od kometine putanje i udaljio
radija1no od Sunca.
Sa тadio-teleskopske stanice Humain (Belgija) izvrsena је 9 aprila, iako pod. teskim uslovima, takode radio lokc.cija komete.

ВАСИОИА

--~----~--------------~----~----~~==~~
kondenzacija u oЬliku оЫаёаkа,

....-rvatoriji
Spektrogr.шd doЬiveni na
aprila.
Ht~ute .Prcwence (FrancuSka), 23pokazuju va.nredno ,j arku emisiju u P:~~~:=
diita arome, Јаоја је povre~o ~] . .
vo.
zitet. Emisija odgovara dvoJnOJ natnJumo Ј
liniji spektra.
. spektai'
Ро Wellтannu (НamЬurg), 23 8~
·tim
.
.
rekidan
sa
1ZГЭZ1
glave komete ь10 Је nep
~
. · ·ama

"25

CN,

а srazmerno sla~im С~ i. ~rug1m:

1513

del~

Natrijumove D ernis10ne J.injje u
оте -аЦа
komete blle su vrlo sjajne. Naprot~~· Нrtana
apeorpciona linija blla је znatno ~nJe ос ti
nego u spektru reflektovane s~n~ane ~vet~~ ·
Posebnu zanimljivoвt, а to Је 1 ~rvlkza :
!eni slu&lj kod dosad posmatranih ome '
pretstavlja pojava mlaza u pravcu Sunca.
.
Као §to је poznato, rep komete usmer~n ~е
uvek na suprotnu stranu od Sunca. ОЬ~мnзеnЈе
ove pojave nalaz.i se u pritisku svetlost1 na lake
ёestice iz kojih је .s<~stavljen rep k?~ta.
Sudeei ро tome, i ukoliko zapazenl mlaz. ne
pretstavlja kakav masivniji pramen vrlo slf~
kog, lepezastog repa, koji је samo zЬog perspe tive ostavljao utisak rnlaza ~mer~':8 ka Suncu,
on Ы morao blti sastavljen lZ teZJ.h molek';lla,
izvuёenih iz glave kom'ete pod uplivom ~~Vlta:
cionog dejstva Sunёeva . Da li је, i u koJIOJ me_rn
ovakav zakljuёak taёan, zasad se ј~ ne J?oze
reCi, jer nedostaju rezultati ispitivan]a, koJa su
svakako u tome smislu vr§ena.
.
Prvi put mlaz је izgleda primeeen 21 apnla,
sa opservatorije u Upsali, S':'~k~ (Dr .Wallenquist). Na nмој OpservatonJ1 ~~ava Је ~ez~
visno registrovana 25 aprila (Prot.tc). N.a smmc1ma sa dugom ekspozicijom (60 mшuta), rnlaz se
jasno zapaza do 1°.5 od kometine glave (v. sl: .na
3 strani korica - snimak na§e opservatorLJe).
Prof. van Biesbroeck, sa Мс D<>naLd opserva~
rije (SAD), koji је kornetu posmatrao d.an ram]e
i ocenio njen sjaj kao зm, а j·e zgra <kao 6m, na§ao је duiinu rnlaza 4°, dok је pravi rep komete
ocenio kao 25° du.Zine. I ocene drugih posmatraca uglavnom &е slai:u sa Biesbroeckovim
vrednostima. R . Fogelquist (Upsala) napominje
u svome izve5taju da је re:p komete, sastavlj·e n
iz viSe prameno.va i sirok, dug 5° na dan 22
aprila, vee 25 aprila dostigao duzinu od oko
30°, ali da је sledeeeg dana Ыо upola kraci.
А R . L. Waterfield (Ascot, Engl.) saopstava da
је izmedu 23 i 25 aprila mlaz zadrzavao stalno
jedan isti pravac, ра је zatim naglo skrenuo za
oko 20° od pravca prema Suncu.
Nepovoljne vremenske prilike koje su kod
nas nastale posle 29 april.a, omele su u velikoj
meгi posmatranje ove zanimljive pojave. Iz Beograda kometa је do ovog trenut!ka poslednji put
Ьila videna i posmatrana 16 m.aja. Ра iako se
kometa vee bila znatno, udaljila od Zemlje i
Sunca, jшgro јој је jo.S uvek Ьilo dovoljno izrazito, - sjaj mu је ocenjen kao 8.2 prividne velicine, а lepezasti rep, sirok 40°, pгostirao se na
oko 2° od glave komete. Sekundarnli. rep razume
se, Ыо је sasvim i.Scezao.
'
Napomenimo jo.S da ј-е 28 aprila uveee u
repu komete primeeeno nekoliko mestimic~ih
06 .

jjllezli (ProtiC).

.
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koji su brao

С~иеЬап Л .

.

Polovinom ma]a kometa Је dostigla sv0 .
·--'""·
(+kr
530·5) • а zatiJn
JU
na]v..,.... seveтnu deklinaciju
.
је ј~ jenom p~menk11Ка p~.avac.
etanja i UPUtila se ka jugo!StO U. .r~]em IStog meseca 01\4
· е u§la u sazveZde yellki Medved, u ko.rne Се
~ zadгZ.ati du2e vreme~a. S ohz!.rom na to
da sjaj komete naglo slab1, kometa се posle
•
prvog а moZda i jecblnog proiaza kraj sU:v~
nedal~ko od Zeml~·e (2? april~: 85 mil. kтnr ~
ovom sazveZdu naзzad 1 nestaћ sa neiSeg vidika.
М. В. Protic

Пре !фатв:ог времена завршио се један
светли

и

плодоносни

жи вот,

сав

посвећен

науци и отаџбини, живот Стевана Бошко
вића,

rеодетског

генерала

у

п~ изији,

ре

довног члана Срnске академиЈе наука и
nочасног
члана
Астрономског
друштва

"руђеР Бошковић" .
На свом дУГОМ животном путу Бошко

вић

је

био

друштава,

члан

а

.многобројних

учествовао

је

и

н аучних

у оснивању

неких међу њима . Тако ј е било и са дру
штsом које је nрво почело радити на по
пуларизацији астрономи је у нашој земљи .
када је у прол еће 1934 основано Академ

MALI KRA TERI U MORU KISA
za Jjиbltelje ~tгonomjje n a treeoj stranj koric
• vasjone •, Ьг. ~ za 1956 g. doш:ta ј е slika predel:
Meseceve povr~~ne sa. morem k1sa (Mare Imbrium).
Reprodиkcjja sшmka Је veoma dobra ta ko da se jasno
vjde deta!j j и samome morи kao ј oko nj ega.
Na peгjfe~iji mог11 :'jdjm~ trj velika krateгa. Levi
gornjj је A~h1med, Iev1 dощ1 Ј е Plato sav za sen~en,
desno је Ar~starh sa zrac1ma oko щ еg а .

ска

астрономско

друштво,

оно

је

одмах

изабрало Бошковиhа за свога nочасног
члана , ценећи њ егове заслуге на научном
пољу, па и на подручју астрономије, са
кој ом је његова главна научна дел атност
била тесно повезана.
Неколико чланова
ново основанога друштва отишло је до већ
тада

седога

ген ерал а -н ау чника ,

да

га

об а 

вести о избору и з а мол и га з а подршку и
сарадњу. Примио их је у своме к аби н ету,
у згради на К ал еме гдану ,на н ач ин који
се може назвати в и ш е него срд а ч а н . Р а до

вао

се

избору,

нароч ито

зато

што

је

по

текао од студе ната које лично није позн а 
вао, т е се захв ал ио ч ита вим м а ли м го в ором ,
похваливши

ње

са

њ и хов у

којим

зовању

н а меру

приступ ај у

nопул ариз ациј е

и

ОдУш ев ље

р аду

на

орг а ни

астроном ије

у на 

шој средини . Али и стоврем ено нази в ај ући
чланов е

новога

др уштв а

п иони р има

на

томе пољу у н а шој з ем љ и, ни ј е про пу стио
напоменути им д а ј е св а ки п иони рски ра д

тежак,

па

ће така в и њ и х ов бити, јер ће

наилазити

вања,

на

можда

м ноге

и

т еш коће,

за в ист и.

н е р азу м е_

После

ових

то

плих оч и нских и учи тељ с ких р е чи, обеh ао

1rn је и свој у п отп о р у и са р адњу. И своје

обећање

је

призн атих

одржао .

Ј едини

струч њ а к а

од

пр и ш а о

т ад ашњи х
је

Ген ера л Ciiieв aн Бо ш ков иh

и с ><рено

( сн и м • к н а 1 ~31 )

друштву, свесрдно г а п ома гао, био и оста о
увек ње гов

Medиtjm u samome m orи pazJjjvom posmatraёu
се pastj и о с ј naroc jtj raspored manjih kгatera. OvaJ
r aspored, иz samo m a lo иob razilj e, jako p~tseta na

гаsрогеd glavnj jih zvezda и sazvezd и Labud (Cygnusl.
Radj lakseg orijentisanj a dajem o ovde grubu skJcu
kоји tгеЬа иpore ditj sa snimkom .
.
Pored vec pom enиta trj velika k1·atera na реп·
ferjji mora v jdimo u sa mom morи sledece. Krat~
oznacen broj em 1 ј е P y thea s k oji Ы odgova1·ao zl•ezЬi
а Cygni (Den eb). Kra ter 2 ј е Lambert - ovaJ ..
odgovarao zvezd i У Cygnj. Krater З је TimocharJsb~1
·
1· 1 to
о~ odgovara zvezdj Е Суgпј. K rate г 4 Ј е De Js.e, . od·
blla zvezda б Cygnj. Кrater 5 ј е Diph antus koJJ ЬЈ аЈа
govarao zvezdj о Cygnj, Najzad posledщ a ctva ·~n i
kratera, ozna cena broj em 6, sи Leveпjer ј Не 1 1 с
1
oni Ьi o~govarali dvojnoj_ zvezd j ЈЗ Cygni (АI~Г:З:
Ova dvo]na zvezda sa svoje dve kom ponente rn·
r~~dzastom ј ljublcastom, - koj e se vide ј naJskr~p!l
nlJI'? amaterskjm jnstrumentom, spada medu naJ
dVOJne zvezde na nebu.

R. р.

вер ни приј а те љ и с а р адн и к .

Када је д ве године к а сниј е орг анизо в а но Ју го
словенско а строномско дРУ .11тво, Б ош к ови h је од
почетк а њего ва рада био ч; ан Саветодавног одбо р а,
а од кра ја 1938 до избијања р ата њ егов пр ви п от 
nретседник .
Свој им обимним
знањем
и бога.тим
искуст вом много је ко ри стио напретку Друштва,
свесрдно се " алажућ и за њего в савршенији р ад и
nоmунији успех. Он није хтео да Д руштву служи
само своји м именом к ој е би и само веh довољн о

значило
У

н е го је непосредним и личним учешhем

-

св а код не в ним

пословима

и

на

седницама

давао

смерн и це р а ду Друштва и р ешавао о текућим п и 
тањ има.

Пошто су
које ј е он за

се п осле завршеног р ата и нед а ћа
собом оставио, стекле прилике које

су омогућа в але обнову

друштвеног рада

на

аст ро 

номији, н а ш е ново Д руштво с мат р ало је за своју
nрву дужност и част да Стевана Бошковиhа иза 

бере з а свога почаснога члана. Због стања његовог
здрав ља

и

пр еоптер ећености

дру гим

посл о вима

-

Јер и он је х тео да од с м р ти отме колико је мо 

rућно

-

н ије

се

од

њега

могла захтевати

непо 

среднија сар адња . И на р ад овога Друштва Бошко 
вић је гл едао са исто тако великим симпатијама,
Радујуhи се што има ко га да у н а р оду ш ир и науку
о васиони.

Стеван Бош кови h р ођен ј е 10 маја 1868 у За 
јечару, где му је отац б ио екон о м окру жн е бол-

ни це . Т у је зав ршио основну школу и нижу гим н а 
ЗИЈУ, а више разреде г имназије учио је у БеоградУ
и Крагујевцу. Године 1886 ступио је у Војну ака 
демију и по изласку из ње, 1889, постао инжење р
ски потпоручник. С воје школовање употпунио ј е
завршавањем руске Војне топографске школе, Ви
шег геодетског курса при Г енералштабној академији
у Петрогр аду и Вишег астрономско-геодетског к урса

на

Гл а вној ;~строномској опсерваторији у П улкову .
С ве ове школе и курс е ве завршио је до 1899 . Од
ове године био ј е професор г еодези је В 11ше школе
Војн е академије, на к ојој дужности 1шајуhи за
ученике све наше генер ал шт аб н е официре. а међу
њима и ген ерала и академ11ка Живка Павлов11ћа
- остаје све до 1937. Истовр емено био је шеф и
н ачелник Војног геогр афског 11нст11тута, ко ј11 је под
његовим

руководством

достигао

тако

завидну

ви

сину. И у овом Институту бно је наставник внше
и ниж е г еодетске школе . К ао н аставни к остав11о је
за собом многобројне ученике да наставе његов о
дело , што се не може реhи за многе наше научне
р аднике .

Главни H<lYЧHII нап о р11 Бошков11h. ев11 бил11 су
управљени на област геодез11је . топогр афнје 11 кар 
то графије, јер је то и његова служб а з:1хтевала.
А ли он је својом н<I учном облашh.у сматрао такође
аст р ономију, математичку географ11ју 11 rеоф11з11кУ.

Н е задржавајући се на његовнм многобројн11м ра-

..,... .....,... се C8IID 01111 ~
:':Ф 8npoвolade • sa ау q од • !!~~~--~чајL 11раео Је с pJCSW ~~~~
IDQa Ј. 'NOJ*il део", 1t2S, ..К7РС .........~v~
IIJIU7II'IIOf део'', !1128, ,.Курс BJIIDe reoдe'JJde , 11130
ll8
све -... JIOCIIJИOr вii)'ЧJIИU ЦивrеР8. rодина
,. арете ва IJIIIDell језив:у. КаевиЈе. је издао
;,&фе111111~1е пароаа звезда за оЈUМ!))иваље времена
Jie'I'Oди др Цюпере", 11188 к ,,Ј!:фемиРкде п:
.а,џ :аа ~- rеоrрафсв:е шиРиве ~.а
IIOIICIIDCX DOCJUITBP8ЊВ по Nе'Ј'Оди -Пјевцова • 1938·
Два 31fачајна АМа Вошв:овићева објавље!U су пос.пе
рата. '11 де.пу ,.Прва и друrа одреАба reorpaфcxe АУ811Ве Веоrрада - 1828 и 1933", 1948, иэне'I'К су реЏ.IIТВ'I'И рада J'ellepa.!la ВошковИћа и н.еrо=

cap8JIJIJIК8 иа одређивању rеоi'Ј)афске дУЖИИе

rpa.~~a, када је оnсерватормја Војноr reorpaфcxor

мер~ о~ Севервоr Јlедевоr Мора АО Сре.
дозеЈIВОr МОра• од љеrа је потекао и II])eдnCil'

.ii1P

мереае пука меридиава од Севервоr Мора в:оји 3а
се преко крита везао са афричким, те 'l'ав:о &..
око loo." npeд.nor који. је- усвојен 1922, којом : : :

'

,nив:о11 Sошв:овић је ,ИЗабран За Щ>е'I'СедВИkа lt~
еије 38ИЈ1'1'1!ресовавих АР~•· С.пичан предпоr •
је и за .пук пара.пе.па 45 •
Alo
в:ао једяо од яајважииј~ де.па Стевана БolllkoвиЬа и љеrовкх ученика и С!lРа_днив:а сма'fРа се
иаучнок светУ израда 72 сеЈЩИ)е нове спеЦI!ј Ј
карте Јуrос.павије. Цe.nora. живота Боиiковић jefalae
дио иа изради карата наше земље, па тај Рад !;Ьрев:идао ви на со.пуискоме фронту. Ове каРте cl"e
су од изванредне важкости за -војску, па је воU:е
вићеве зас.пуrе seh ·1911 истакао војвода Пn
o-

своје • струке, раСI'Јолажуhи великим искуоnвом,

'18ја 38 nовнавање површине rеоида у Србији и за

1 : 200.000, ко)а ]е

• 8Jdia рад ,.СХретање вероmкала У Србији •
у
..., 118 ~о-- к до..vvентовВЈI начин изкма
-~-~
--·
-..зна
..оrоброЈив nосматрања и раЧУНИ од великоr
-

б

д
~-. ..
. а изда <!дличну ка-..
"''
ила од 0 rром~е користи ПPil

операцијама; . сем т~rа, · израдио зе •за соnУНСКЈi
фронт читаву сери)у карата и · nлан0ва,- · разнi!Јt

размера, које су подиrле У.~ лед нашој тonorpaФC~toj .

· С'!IРуци у . очима савезника

·

.

,

Иако у дYfiioкoj старосТИ, умро је 9 маја 1DS7

IIIN, обиmао је Веч, 'потсдам, ПарИ:Ј и Севр, да би

Бошковић никада није ·напуштао интересоваље ~
рад за науку. Није ra обесхрабрил;а ни бомба која

МеђуиарqАЈ1у rеоде'I'СКУ и rеофизичку унију и пот-

на)":IНУ арх,sщу и Јi!ећ скор~;>_ rо;ове али необјављене

се уn03нао са радом тамошњ•sх научних установа.
:касније, као nретседник Наци 011 алноr комитета за
аретсеАВИК Иациоиапноr комитета за Међународну
rеоi'Ј)Вфску унију, аК'I'ИВНО је· учествовао на в:онЈ!Р!!-

Clllla ових орrанизација, па . ~е редовно .бkрав · за .
аретседиика или члана разних комисија. ·
. ·
. Име СТевана Вошховића биће · Иераз.цвојво ве-

r uace

Србије са

он је везао

аустриском,

са

аојик сарадВИЦИIIа извршио трианrулацију СРбиЈе
" UI класе, од 1903 до 1910. Јiично је ·<!бавИ~

Ј, П

му је У дру~ом светском· рату ош~тила кућу и
разбацала 110 околини ~еr0ву дещен!fзама с~tуцљану
,Радове. С велики~ труд о~ о~ з е с~е . то обновио, а и
у.потпуиио новим радовима, ]ер

ra

воља за нaY'fit 011

!ЦелатношЬ:iУ ника!Ца није наиуштала. Говорио је да
је за једноrа науч.ника чо~ечји 'век сувИше кратак,
JI!P ' управо оида када прикупи довољно знања . и

. • ~скус;rва да би моrао дати· · своје · најзрелије . дело,
· долази смрт и прек-ида ra· nри пуном стваралаwтву.

'

Зато нестанак . Стевана Бошковића nретставља

.· велИ~m губитак з~ све науке које је волео. Он ће
аС'fРОномека мереља ва зо трианrулационих тачав:а ..·. ~ , тав;оЈ>е и збоr ~BOJ!'fX високих моралних квалитета
доцаије је извршио . трианrулациј)" I, П и IЏ реда· ..'
· и ~onnиx <;импатиза. прем-а . наше~ Друш!!'ву недо
ЈУ'~Q~е Србије и Црне Горе, као и nрецизни imвe:n- .
: · ста) а ти њеrовим ч.пановима и сво з им личним при
ман, па и специапну триrснометриску ;трианrу.ла... · ~атељима. и знанцима .
џју од румунСkе до 11рча:е rранице ради мереља .
,. -..
Ненад Јапков111\

.. .
'

~

.-

(

f.

lnercijalni sistem za ·;.voбenje
raketa
,...

Iz fizlke је poznato da је inerclja osobina nekog
tela. da ве protivl promenl stanja kretanj_a Ш rniroVaцja, Njutnovi zakoni kretanju kafu: ako se јеdпо
telo krece bez uЦсаја spoljnih sUa, опо се se ро lnercljt kretati •pravollnlski 1 sa stalnom brzlnoin sve dok .
118 njega ne deluje neka sUa koja се mu promeniti
аtапје kretanja. Ali telo se protlvi promeni stanja kre-tanja, te ka!emo da ono deluje svojom lпercl~om kao
reakcljom na sUe koje deluju na njega.
Ako treba da odredimo kretanje nekog tela u
proвtoru, mo!emo to uNnltl ра vi§e nacina. Na prvom
mestu kretapje mo!emo ·odredtti merenjem predeпog
puta toga tela 1 vremena, zatlm mereпjem brzine tela
1 vremena 1 na kraju merenjem .uЬrzaпja i vremena.
Ali da Ь1 se iz jedne tacke u prostotu doAlo u neku
drugu tai!kiu, moramo il:l 1 odredenim pravcem . te
prema tome, radi potpunljeg · odredivanja kreta~ja
moramo meriti ·1 pravac kretanja tela u odnosu n~
nekl odredenl pravac uzet kao referentni.
Kod aviona kretanje .se mo!e odredivatl merenjem
b1'2!ne u odnosu na vazduh 1 vreme, kao f, merenjem
pravca .роm~и kompasa. Ali u slobodnom . ·prostoru
gde nета vazduha, i gde је uticaj Zemljinog magne-ttzma mnogo slaЬijl, ove metode se ne mogu prlmeniti.
Sada ве tu mora prel:l na sasvlm druge nacine mel'enja.

1111

dokle god traje ubrzanje, te se na ulazu u
1 doblja neld napon. Pogodojm izЬorom

ма, у изrнанст. ву.• успео )е

ив:ључује да зиа'I'Иа скре<Ј:ања вертикаЛа пО'I'ИЧУ qд

ракrуЈЈацију

а)
Шtegrator

Jiravcu

моје потпуно задовољств?· Под тещким око11н",._._

повезиваље иашюс rеодмских и картоrрафских
радова с:а радовима суседltИх земаља; Бошковић

sако за трианrу.паЦију наше земље.

Ako .se sada koJJca вtave u ,1юkret, ~ и ~

qalulti pomerena od sredine usled in~e (reclmo u

•

811
сокок спремом и nуним - аутори~ето,м, nук0811111
Бошв:Сi!вић руковоДf!О' је послов~ своrа одељеља
ва

Вошв:овић Је доста nутовао. У. ЈVЈаЬим rодинама,

.nulu•.

ва крају рата, у својој наредби од 22.X.l9l~ja

11870РЈ!ј8118 на одредби rеоi'Ј)афскиХ ~а ва
цепоЈ Земљи. Од кноrосrрукоr ин'l't!реса је ~ 195
о~о-

аеоrкривена рудиа богатства тоrа краја.

- - 11 DJ!}ul u srecUn1. te kllzai! potencl0111etra atoJt
JlpOCI sredine 1 ца ulazu u intecrator 1 ое dOЬija м
Jllka)atv пароn. .Iato ta,ko 1 izlazni signali 1& Шtercra~
tora- 11 П !fU raVDi nuU te .indikator ~ ~ PGkazuJu

вода мишиЈ1 за њеrа_ каже: "Дуrоrодиwњи нач~~

1СЈ1С'1'И'1'УТ1 учестаова.па са друrим cвe'I'CJDPI опсер-

l'tOJIOWВ:e структуре земљиш 1 а, што указује на још

o/.ii)~IIOJIIAV. 1957 -....~ -~.......-;~~~~.........~~Щ~~~~
к8dа ko1ia 81QJe potpuDo Ьori8Dilta1Do oDda •
puao . . . odredltl knl8aJe ae1laal ...

.' Pre~a Njutп0vim zakonima, svaka promena kretanja пekog tela vezana је· sa nekim ·иьrzanjem. Zna
se isto ·tako· da izmedu · иbrzanja, brzin~, predenog
риtа i vi1emena postoj1 odredena maternaticka veza,
tj. ako se zna brzina i vr'eпie kretanja, Щ ako је poznato иbrzanje, mogиce је izracиnati sve ostale veli·
сiпе. Na taj naci·n rnozemo merenjem иbrzanja odrediti promene kretanja tela а sarnim tim i sve· ve!Шne
vezane za kr.etanje. U~edaji za merenje иbrzanja zovu
s~ akcelerornetri. Objasnicerno sada princip rada jed·
nog akcelerornetra (slika 1). ·
Pretpostavirno da irnamo neka kolica na kojima
se nalazi neki cШndar polozen -horizontalno. U to~
cilindru nalaei se jedna -masa м, и vidu klipa, kоза
lako ~lizi ро -иnиtra'Sngosti · cilindra. Masa ·је vezana
za IИ'ajeve cevi pomocu dve zategnиte opruge, а pored
toga nalazi se· u ' tecnc;~sti koja slиZi .za prigus.ivaПJe
kretanja rnase. Za inasи је pricvrscen klizac зednog
· ·elektricnog potenciornetra ·za cije krajeve је vezana
baterija. Кlizac p0tencio~etra · i njegova sredin~ 5!»'
jen~ .sи sa integratororn• I, а izlaz iz ovo~a spoзen~
sa шtegratororn П. Iz integratora п dolaz1 se na n ta
indikator Ј koji siuzi za 'pokazivanje predenog pu ·
.• Integrator ~е ]edna vrsta racиnske masine.

St. l

karakteristika opruga, potenciometra 1 druglh eleme-nata moile se ostvariti da napon na иlazu и irttegrator
I bude liпeamo proporcionalan ubrzanjи koje је de-lovalo• na kolica. Na izlazu integratora I doЬija se sada jedan. signal koji је proporcionalan brzini kretanja
kolica и tome trenиtku, dok se na izlazu iz integratora П doЬija singal, koji је proporcionalan predenom
putu kolica, od trenutka kad su ona po~la ра do trenutka kada ih posmatramo. ZnaN da nam indikator
Ј pokazиje и svakome trenиtkи koliki sи риt kolica
pre§la od mesta odakle sи pokrenuta.
Stavljanjem drugog pogodnog indikatora na izlaz
i,z integratora I mozemo и svakom trenиtku da oNtaVвmo i brzinи kolica.
· · Ovakav uredaj m<>Ze da meri kretanje tela samo
u jednom pravcи. Ako se иzmи jos dva ovakva иre
daja i postave pod pravim иglom na ovaj, prvi, onda
se mogu meriti kretanja tela и sva tri pravca.
Kod letilica (ili raketa) se ovakvi akcelerometri
ne mogи koristiti, jer Ьi svako naginjanje letilice pro-.
uzrokovalo da se masa М pokrene, иsled dejstva
Zemljine teze, te Ьi se doЬili pogre~ni podaci о brzini
1 predenom риtи. Da Ьi se izbegle greske а i da Ы se
osoЫne akcelerometra и potpиnosti iskoristile morajи
se uzeti u pomoc ziroskopi.
. Poznato је da је ziroskop sprava koja se opire
P~meni . njegovog polozaja. Ako na ziroskop ne delиje
nikakvp sila niti momenat onda on zadrzava svoj polo!aj stalnim, и odnosи na slobodan prostor. Ako pak
na njega .delиje neki spoljni momenat onda se on pokrel:e iz svog polozaja sa ta~no odredenom ugaonom
brzinom. Na taj nacin moze se tacno meriti иgао skretanja nekog tela и odnosи na neki unapred иzeti
referentni pravac.
Ako иzmemo sada jednи platformu i nји spojimo,
na primer sa tri ziroskopa, mozemo doЬiti elemenat
koji је potpuno staЬilan и odnosи na slobodan prostor. Takav elemenat naziva se staЬi!isana platforma.
Ona mora da Ьиdе lako pokretliva и odnosи na telo
(ill raketи) и koje је иgradena, te stoji и onom polo!aju, и odnosи na slobodan prostor, и kome se nalazlla u trenиtku kada sи ziroskopi pusteni и rad. Na
ovako , staЬilisanu platformи, se sada post'ave akcele-rometrl 1 orljentisu se tako da jedan meri kretanje
U Pravcи sever-jug (N-S), drugi и pravcи istok-zapad
<E-W) а trel:i u vertikalnorn pravcи. Na taj nacin pot-

ovakav 111teat. Q8nldea. All pd . _ . tn8la
tuaa о utic:aJu 7Aml.Jine . . оа ...... 11 .,.tlladlllillll: .~

8kcelerometra Ј pred\'ldeU kompenмdJu 11ар .......
Jato tako PQtreЬao Је poшavati 1 p&'CIIIII8N . _
Zemljine te1e • vislпom (\:1. ва udaljaveajeat Wa
Zemje), te 1 za ovu promeau traЬa PNdvicleU OCIIIIV"''.,...,;'.
J~u kompeaaciju. Za .". cmt JadDJe

8erVOSi8teJDI kojl шoraju da Ьudu vrlo ..Щttl 1
_m a tamt.
Radi 1akJet ruumenaja nu1a JedoQc 1Derc1Ja1Da8
a1.stema za vodenje U&Кemo da D8ID . . . _ llull •
upravljaцje jednom raketom koja traЬa 18 JedaoiiiМJI8a
na Zemljl d.a docSe na neko· drQao 1D8IIt.o opet
Zem.IL Тakav Jedan 8latem d.at Је na aUd 1.
Na letulc:t (raketl)· 1111 nalaz1 platfonna ataьm88 tri !lroskopa, na kojoj м na1az1 uredaj ва аа
akcelerometra (~1 nlje stavl,len. Jer' DU 9181ва а
ovom sl~aju ne intere&Цje). Akcelerometri м oala8
na jednoj platforml, k~ja је preko Jednol m..Ь.nt
vezana za stabUisan.u platformu. OvaJ mеЬм•-.
mo!e da se okrel:e oko svoje ose, koja Је uJeciDo postavljena tako da stojt uvek parale1Do 88 Zelnljinoaa
polamom osom (osom oko koje м zemlJa оЬ~. Platfonna, na koJoJ ве nalaze akcelerometrt, treЬa da.ltojl
uvek horlzontalno, 1 treЬa da ~е orljeotl8ana tako da
akcelerometrl stoje jedan u pravcu N-s а c1ruat а
pravcu E-W. Prema tome i&laznl stcna1 ia N-8 anelerometra, kada se preral!una u lntegratortma, daje
predenl put du! merldijana, koH м na lndlkatoru pojavljиje odmah kao promena geografllke llrine, Alto
se ovaj put doda (Ш oduzme) geografskoJ llrinl pota.
znog mesta letillce, onda se 1 na lndlkatoru doЬija
geografska Alrlпa mesta na •kottte se le.tШca nalaz1 u
posmatranom trenиtku. Deo stgnala, proporctODalaD
predenom putu и pravcи N-S, dovodl se na eervomotor za pokretanje platforme oko ose geografske '4!rlne
Е, /!lme se postlile da se platfo'rma sa akcelerometrima
okrel:e za ugaonl polo!aj ().) kojj odgovara promena
1

Sl. 2

geografske §irine. Na taj nacin platforma ostaje uvek
na linijи koja ide ka centru Zemlje, tj. na
Ovo је potrebno zbog toga da ne Ьi akcele-rometri pokazivali pogresno, te to predstavlja izvesnu
kompenzacijи иticaja Zemljine teze.
Izlazni signal iz Е- W akcelerometra se takode preracиnava и predeni риt. Ali posto odnos izmedи predenog риtа ирrаvси Е- W i geografske dиZine zavisi
od geografske sirine, izlazni signal iz drugog integratora mora se jos jednom prera~unati, и sQecijalnom
ra~иnarи, da Ьi se doЬila promena geografske duZine,
Tako doЬijen rezultat saЬira se <Ш oduzima) sa geografsk~~ duiinom mesta sa koga је letilica роМа , da
se dob!Je geografs ka dиzina mesta na kome se letШca
nalazi u posmatranom trenиtkи. Deo signala propor-

иpravna
vertiklи .

I8IDL 081 ~а da odrlavaJa ~

• -~------- u

ЬorJaoDtaiDom polof.a:Ju, Ьеz
~.:;::t.-JetWct. ZЬol svep top, da Ь1 • : :
• ~ upotreЫU kod 1nerciJalnoc 1iJtesDa
UredaJi Old monJu &matt neoЫmo malt~ 1Ј"е1Ц •
=је,8llfVOUI'e48J• аа lne.rdjalno VOdeцJe Је .,.::
ravueaa.
fiiiCIII'8
Sef'VOUJ'848J1 tlule 1tto tako 1 za PD1cretanJe ..._
IQ8Jidn1Ь

povrif!1A

=•
0

То sna~l

da

ае

na OII10VU _,_..:_

mote · odrf,avati unapred zadlta ~~

~еtШс:а

ne dr!i te putanje, onda

aerv~

dejatvo. Onl vde korekctju na OIЩovu
preden08 puta, brzlne 1 pravc:a ~
leUIICO. te ае na taj na~ln le Wica d~odi PDIIovo 118
unapred odtedenu putanju.
.
()dredlvanje putanJe vr1e .ra~nart na 0111\ovu РОо
dlt.ak.a koJI se u njlb unesu jol pre nego Jto Је 1ettUc.
etela то su veoma kompllkovane sprave о kоЈЬаа
ро1de ~0 govorJtJ, Onl u atvart rade 1Jto OQo tto
ovdl Jedan navlaator u avlonu, kojl doЬije tadatQ
1'8
semiJI ра odr!ava svoj avlon na unaprecs ta~tojaputanjr: а ako avlon iz Ыlо kojiЬ razloga lkrtoe
teJjene putanJe, on ga vra~a na nJu. Danaa Jl!dlo
18
raaunar !ma tdlnu od oko 50 ·k gr.
Inцcljalnl slstem ze v~ enje raketa radl, 11а1Щ,
t uno automataki 1 oddava pravac: 1 k retanje lett.
Ul rakete, u kojoj је ugraden, bez ikakve IIOII!Otl
~ k8 Dovoljno је sist-em orljentlsatl 1 ubacltl ро.
da~e ~ mestu starta i cllja i pustlti slstem u rвd, ,
on l:e vet automatski dovestl letllicu na ~lj eno mesto
na ZemlJI.
Na lstl nai!ln radl lnercijalnl slstem u VaaiOI\l
Ovde је medutlm, potrebno odrecSivanje kretanja u tn
mettusobno normalna pravca u odnosu na nek:i usvc>jeni vaslonskl koordintni slstem, ра .to ~ mnogOII!f
kompllkuje sam slst~m za vodenje, ]er ]е potreЬoo
uvesti 1 va!ne kompenzacije 1 korekcije. Zbog toga Је
slstell'l glomazniji i teti, ali ima tu prednost da radl .
automatski 1 samostalno.
ing Pavte Pejovil:

1

u

11

1::

De bltmo ЬОЈје oЬJunW rad COIOI tlstema u.anlJeUJJc:a krКe od eJcvatora ka иvemom polu
St8Ыfltana pJal.torma zadliave m>J polofaj

11110 d8 •
(I11U 1).

u pro8Wru stalnlm u c:eto vr~ Jota, dok м plat-

akc:el~ ok~ u UJOO )., kojl oapr«!eDOC рuЦ. lе\Шсе na Zemljl. Na taj
11К1о akeelorom tr1 ott8Ju uvek u hortzontalnom polalaJU. t,). pod pravtФ UJiom na pravac: grav1tac:lje, te

torma

acwara 11utlU

pokaxuJu ubrzanfa •mo u horl:wntalnlm pravc:lma.
Na oplalll 111tem dodaju м Jot 1 I%Vetnl urecSaJI
u komJWQUdJu utJcaJa koJI ciolue Ulled toca lto

Је ZemJJa maJo sp1Joћena n• polovJma 1 Ulled t. s v.
XOrloliiOVOJ ubnanJe. о kojlma netemo ovde govorttl.
Vldell 81DO da u lnerc:IJilnl tlstern za vodenje ula• t ~tedeJt, koJJ moraju da budu vrlo osetljivl

* Zemlje okrene Jedanput u 24 tata, onda
1 Nt okrene za sveaa 10 ltepenL

• Ako

,. аа

Ьнааяа noмohy цефеи.l{а, а '1'0 f1118Jri'К'DJO значи да
1:7 сва Yд.AJЬt'lbll разикх эаезданих с:истеwа била
aorpeunte> О1Џ!ЈЫШ1. Meђ)"nUU, чмv Ј е nрви талас
~mtt!IIA~ [фС)Wао, нем оуторк r:y иэиепи веоwа

O::lбнJЬttt! амерке, које r:y ,аСЈВеле у пмтање закључхе
aмepк>Utor астронома. Додуше, jow увех ниЈе ко'010 o,aбaчtfla мol')"hiJOC't да је а~~сиоиа эанс:та два

nyora

-.ьа нсrо што се М1tс:.11Ило, а.пи ее за'I'О са си

rурноwћу не може тepJUrm 11К обрнуто, Тажо је
пробпем ~· aC1'J)OIIOмCIUfx O'tC!'I'Ojaњa nоново д<!

n oc:ao

wао у цеmар пnжu.е аt'I'Ј)Ономе .
за хоји с:е
МJIOIIUO да је nocmt мяоrоЈ16овнюt наnоре xoиa'tllo

Ј)еШtв. постао ј4! ООМОВО nредмет МИ'I'С!НЗИВRОr про
)'ЧUIIМ,

..дем

noano r:y

сан

.Аосадашн.'И

реэулта".

до

у шrтање noмeJI)'ТJOI lklade-oaим посматра

а.мма.

1lYr- Ј•
J&etDI

АО&

бМО атt м оrроммм напори су били )'no<:е

.,.~uсемо,

ДOWJIO

tJ.

ДО

ре31.11Та'tа

ltOjИIIВ

давао

,.оа С'1 ~ ~е оэбнљ-
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се оа D11ЦМе'1'11
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... - . ~ 7

.""".., t081 СМ8РЈ' ОА npuцl ~ qlllf8.8o8 801:18.

је • сам 7DCIP80 вaetO.I8o NA Ol'lql8(je 'tU80
офетеае• -... С'1 167 сам вanDPR Cle'fLOUf ,_,.,.....
1.,...0 an'O је JIQI'IIO ... ~ '10 ~ ... је apeot•
lllllt ЗеМ;ЈWСВе ~ЏТU~ое 01Ш С,Ј1ща e1UЏIIt ....,.. 811,*18
у~У :stte:ЦI, t:e је ~ '101'8 ~ O'nQ)Iml
....-о IJIIII18IIPO 1'0,јр11111М ~ ~
... с:е cmФ!Qe oaauo крет811ое Slla.U CIU"I'pЬII су
цporJOQDЩJt к~оw 'l'eOPide 38 ~Щоэб....Ц•

JtoDIPIIIOE

~

118 Је ЗемЈьа цеетар ааа.ом • н.е СУ~Ще. Nе

ђ,.,..М. RJrC<Y се юс поборццм к~ ~
'f8X0 .IIЦO ~ ()км f:1 'IOitOIC ~ 8eIUМIII ~о наеtОјUИ А8 cmqmjy теао ~
уаае Dе'Ц& К

All XOfla'fllO А~ MC:OJI8880C!" 7"tt!111a
11:0)е се SU~J~CJ', 8..Qc t:J' сак nocywajк ~
r.w~YAN" тм. 1834 roAJ~Re oi)I.U.ItO Је за PYJtON pyCif.O" ac:тpoltOMY В. Струаеу А8 fОЧК IC ЈОМЩЖ ТЦ8О
~ код ЈеАие 3Ве3,Јtе. Пou:suo се АО је '10 nрм
.8МАВО llфeтaQoe T8k0 MI,UIO А8 Ј lbli'ODO -~ мo
rytle САМО sajnpewt3J1иjtf RRCф.)'NetmtllfL ВМАММО.

•

.,.fOifJ,

м је t1enOCYQiaњe прсщюимх tllteтpyv ....,..
6МО I'.USIПt l)aЗJIOr UI'IO JQ'nt IQQ ЮАIША luQe бUО
мot)'tie оntРИТК моааltВО крет•о.е ~roje бк ncmtpДИJJo
МФР8ВИ~ Konepmuroвe Т<!Орнје. Ус:хоро nocae oaor
cmtptdut уследила t:J' с:лнч1щ мереља к kOA APJI'Its

:511С!'ЗА8· 1'1t0JJIIXO је расаа 1'/РСЩН3КОС:Т acтpottOМCIOCX
мветрумепата. paC'f8o је и број sвез,ца код ЈrојКХ 1:7

оеа 1фе'1'8Њ8

К3Мереuа.

ТШ.е је ИCIIP/UШOC'I' Konepвmtoвa уч~ tlк;aa
AOIUI38Jf8, amt је истооремеtю 6atJIO ОТООрОЈсо к једuо
аово поrлавље у нсторији acтpotJON'Itje. ПоqЩUЈо се
,џ се уД8ЈЫ!ЈЬ8 звезде од ЗеNЉе може OAJ)CAtn'Н ID
IIC!./IКЧ)IЦit преЧНИ1t8 JtP)'Ж.Id\8 којеr звезда DРК8ИАВО
опиwе на вебу у 'IOICY rоДЈО1О (вкдrt ontrкy 1). Уко--
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се npojaщt~pajy м ра.злu'lv.ти.м .-естtџtа 11.4
"ебесхо.а свод1/, те 114.~t се ""'щ да оне On14CIIill tq)ll·
t 0 8t no њиv. Са CAtl'l<e се в!Lдtt да Је овај щюJv.-

JIIOtO је кружиh већи, утоли;о је звезда ближа к

томе wта оу у r:уwтини звезде. Замишљnло се Р.
су оне сиhушие светиљке или чак драго кам:

обриуто, аећем удаљењу од Земље одrоваро. м ањи

"учељима".

8111
Почетхом XVl века Пољак Никола Коое~
оживео је давно заборављену теорију rрчкоr 8 st
нома Аристарха, no којој се у центру ев~е':а 1
н а лази Земља већ Сунце око xojer се 11
611

цела васиоиа окрећу. Коnерник ~е сма1:рао~

nривидно rодишње кретаље звезда ка
llll Ф"
своду, уколико би се оно открило, било . вео noant
11

биљаи доказ исnравности ње rове теориЈ е.

није имао јасну слиху о томе колико с:У
удаљене од Земље, он је веровао да nосыв

звез.f!
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Otta је врло 6P'JQ увtmелв )lt:a 1 oaot ~ , .

юо
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стварни. Овакво се схватање . могло одржати ~

цео t:редњи век, јер је оно ишло у nрилог Jblllll»

111t7
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иcnpnвau ЗIUUЬ':fllll.lt д.а taAcoj n
cjnjn коп. ц$иџ о.цrоь ре Ј
о

.11tt

меое

звезде.

Потре6110 би

бамо

рмохк nро

Ьc!кill сЈа!
C1UIO )'1!'t&IJOI#t'М. D'UI)'

cjnj

цефенд
М ~ ttecj ~Qn.
Ооај nocoo r:y 8eOII8:8
пnжљиао ••змп.и Лиааn- м Шenmt (SМpl ), обоје с:а
Хnрвв р;џже оnс:ервоторн ј е, нзЈоЮ!)у 1812 м 1818
JI.шcc. Кмо. Је тој nocuo био oG4.JUЫtt, nробА
_..
рсtьо и unЈоећи.х oac iiOOCit:I1X сm:тоЈање еко Ј
решен , noшro се цефеttА
моrу аюћtt
само ,у С8К1о1

m!З)' II'JM •ђу C'I'ЩipiiOr
prtOM nромене 1 110

ro-

tcp)f~ul\

lft'OAuxo
u

је эее!lдо бАuжа Зе-'1../Ьи

веlщ (зв езда А)

1/КOAII.ICO

да се џањv;е npanopц1W-

tc4Aн.o uд~Ј.ЈЬење од Зе.и.е (звезда (В).

свод који има облик лоnте. Другим речима, љурЈI
су привидни облик небеског свода сматраms за

је, уосталом, уживало nуну nодршку цркве

•

с,...
ClptJ .,..
~ ~

r:r

14VJIO""

те за'I'О никоме није изгледало немогуhе да за aat
будУ nриковане з а небески свод. Овакво схвn~

ее 011011

081а~СО

Ј д11:а ltJ)YroJ А сс uor.no nJ)IUt'ћf'f!IO см. 'l'p8'tМ
с:ЈЈ 110 }eAitiiKOм УА љ њу од Земл.
O.t Ј о ..._..

нији подаци о удаљељу звезда и осталих н~t'CIOIX
тела од Земље. Кроз цео стари na и кроз с~
век сматрало се да су звезде nриковане за неб

лико npe w'I'O нико није имао ј асну nретставУ
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ћ с:таарьоЈ ао)ааас.
НеаЈМ , у ооом CJty••n.Jy моrло се c:a.~aтpa'l'iC х ~
у сЈ а Ју tщЈ
nptmtfA[II\
ћ с:теараuа, Јер
ем
З8(!3Д.е коЈе Ј е оно nосмотрма б1t.'l тоанхо 8.11
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МЕРЕЊЕ ВАСИОНСКИХ ОТСТОЈАЊА
АмfриЧЈОt actpOIIOW Baadc изаuао је, rrpe не
~ roAJtiOI, 11eJ1111tY еемецнју 113juo111 да њеrова
~ nокщЈу да r:y сва растој аЊ8 у В асио101
А811 11)'111 Јаећа неrо W1'0 СО '1'0 АО Ща МЈIС:ЛИЈIО. Он
Је ПЈт 'I'Оме мммио на оиа pacтojalbll Jroja су о_цре

_ . ........ 14
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Хружић

ва

небу .

Пречн.ик

ових

привидшtх

реда

в еличине

ХЈtљар.ито r

дела

лучuе

кpy

секунде.

Збоr тога се овом методом, која је иначе nоз~rато.
nод юrеиом тр иrонометриске методе одређноања
1"д8Љења звезда (види ч паивк Љ . Msп1th.a , "Ва сион а"
~р. 4, 1956, стр. 94) ъ1оrу о;цред1m1 :.цољеtьа nри
"ИЧНО оrраниченоr броја звезда, које се налазе У
неnосредној окоmmи Зеwье. Крајем upowлor ое.ка
м почетком овоr 1шсу nостојали fDIKA/('811 из r.педк

да ће се

upo11aJ\II

моl'}'ћност за

у AP:vntМ

зо сздаюtм сисrомим а. Ова oeoбllft8 ц~ ~
cтa.n<Mk

дакле,

кључ

зо

асерењс

cиollcamt

arc:ro-

J a.tьn.
Кtlxo се орwн w ЈХ!ЊС YAIUI>C!tWI иC!O«xmt ·тuо
uoм oti.y цефещ~а? Замнслаi.Мо до. смо nомоћЗ' тsж

aadla је врл о мали. Код вајближюс звезда он шr)е
већ11 од десетоl.' дела лучие секунде. Даиnшњим
ЈUIСТр.)'Nеятима иоже.ъсо да меримо пречli.Ике која
су

11

д~ооим а нnше.r з вездшаоr cllcrcмa. а

одређивање уда 

Аен.а оrромне већиве звезда, које су толихо уда
а.еuе да ее не може 101 tlајоре.tџtзюсјим amcтpyмeu
'nllla ОдРеДити nречmс:к к:ружЈ!ћа којеr прiЈВидно

rоиометрllске м е'I'ОдС

феssде од З смљ

.

одре Јtл н

Тщщ

h

УА

ље

м о ПОТЈ);IЖЈmt

tt

Jtmu
н

!Џ!

у

Jow

неку цефеащу 11сте nepasoд . Прщщдu.м с:јаЈ ом
друrе звезде биЬ е, о poonтuo, paзJtwon- оа npn•цa
нor cjoJ u с;ш
nрм. М •l)утаtм, nрем а 3Uit9U)' ato)~ ј

опс:рил о ЛatOifТ мЈ1 31J a.tO дn те А~ ~~

tUia,!:r

ј едн а к сјај те npcwn тоwе p:t3J\:111tO у праuщzщ
сјај у nOТisчe о.д Pl131tlt:'UtТOr уд!\.1 etbll o.:t цас (~Ј Ј
звезде оо а;џ1 са к03.АЈ)ото.Ј11 )';:t
'lbl\). Из 0110ra
cnenн да може.мо без юt o ro теш1t0ћ11 ;:tll 1{ Р\I"ЧУ"АМО
м·сl)у еобно растој о.1.ьс т1а дu Ј
зо сцо ru JtPf&J»Wt
разлат е сјојо, n nошто уда.~'
ј~-н
ОА tblu а
зн амо (u,np. ro трнrоuомстрнсюtХ
) то ћ мо

•

11 11К О

ОДЈ)еДIIТИ Н )'д3.'1.<1 1
AJ))fff Ц
Ц.'t
0.1 11 ~
У nptцtcи с:е ме!)Фье ~·д
1 ц~IQa н· 8pwti
тако, јер би то cn»o н uoтpe{>ttO оте
·~о пос:
Устnари. AOIIOЉti O }е дn узм )lo .JII
к ој
А~ ц
иде, nouno можемо t \3 АУЈЮШ
n Р• о.:~· да ~
стварни однос cj ~Qo тих д~ј • :rвезм . И3 noc:мaтp&tt

а је два nута већа

ариаидве разтrке сјаја и стварне

разлике сјаја
8

израчувамо

ЈDР8'1)'11&те помоhу периода, м~•е:Вј ~ачин можемо
IWIXOВO међусобно растојаи.е.

8

свих цефеида, а

да утврдимо меl)усобна растојаља емље само једне

затим, познавајуhи удаљеље од Заљеље свих це

од љих, можемо да израчиамо Уд
у којима
феида а то he реhи и звезданих систе 118
строноми и
с:е те цефеиде налазе. То су управо а
што се
·
hна околност та
урадили. За науку ]е ере
ом нашем звезда-

цефеиде налазе растурене по цепма тако да се ре
ном систему и по другим системи еН:а тих небеских
а

.

у

један

звездани

систем.

а]ве

чуди ·да мер' ења растојања не треба nовећаРаЧу.

нали

тц

актор два , већ три или четири , а на wло се ЈЪ 3а

Ф
по

о]· има би фактор увеличавања васионе
к

1
да буде десет.

.

Поставило се, наЈЗад,

УЦ!t

ha растојаља У
лосних

rодина. Када смо мало пре рекли да наш лили на

систем није бескрајно велик~ онда смо!) м~~јединих

то да се он у односу на расто]аљ~а~~~~сiи објекат.
.
међу на
Треба се сетити само да је расто)ањеб~ижег си

Недавно је сов]етски астроном Б . Кукаркин

томе да наше знање о ц еФе.ида м а и њихов им Осо.
бинама није потпуно . ПостОЈИ довољно з на кова

113
којих се може закључити да би Ј една св естранија
анализа показа~а да ве_за из међ у пери оде 11 сјаја
код цефеида нИ)е тако Једноста~на к а ко се то Иlt

сли . Изгледа да је закон. КОЈИ д а Ј е в езу из међу тра.
јања периоде промене СЈаЈа и ств а рног сјај а звезде

ово тврђење било тачно ,. онда би били nотnуно Ра

звездани системи удаљен

nречник

пречника васионског простора КОЈИ се да

под контролом астронома. У та~о огромном

странству наш звездани систем )е заиста сам0
hywaн

да

про

си=

објекат.

Уnраво у тренутку када су астрономи вера:~~

је nитање мерења удаљења васионских

Ј.

а ]·ер НОВИја
ката углавном скинуто са дневног ред ,
h.

мерења не би могла ништа битно да .измене У ~е

створеној

епици

о васионским расто]ањима, поја

вио се амерички астроном Baade са ~врђе~ем да

треба нешто мало nоправити закон КОЈИ даЈе ':le~y
измеl)у nериоде цефеида и њиховог стварног С)а]а.
Последица такве nоnравке била би удвостручавање

од

начина

постанка

те

групе

зв езда.

11

Укол цко би

зумљиви резултати о коЈима смо малоча с ro'eopиJJII,

али би то значило да помоh.у це ф еида не можемо

да одредимо васионска расто) ањ а и да Је сав нащ

рад био илузоран . Но, то су сам о . н аг ађ ~ња .
Једно је ипак очигледно , а то ] е, да ] е nотребно

темељно ревидирати цело

узроке

доводе

до

Није искључено да

који

lie

периодичн и х

проме на сј ај~

се задат а к одр еlји в ања ва.

сионских растојања моћи боље об а в ити к ада ј едно»
буде дат одговор на

предњ е п и т а њ е, али исто т~о

није искључено да lieмo та да бити примора ни да,
бар

делимично ,

сионским

Sl. 1. Но! и zgradi gde se odиzao VII Kongres
as tтonaиtic k e fed eтacije .

ово питање и nоставити

га на солиднију базу. Да би се то пости гл о треба,
пре свега, одговорити. ~а ~итањ е због чеrа цефеиде
периодично мења]у СЈаЈ, ТЈ . треба пронаћ и Физичке

променимо

СВОЈ У

пр е т ставу

о

ва .

даљинама.

В . Оскањок

свих растојања измерених помоћу цефеида. Значи,

Sa Vll Kongresa Meaunarodne astronauticke
federacije
Na VII kongгesu Me<!unarodne
astronautjcke
federacjje, odrzanom pro~le godjne u Rjmu, kome su
prtsustovali najjstaknutjjj pretstavnjcj astronautjckjh
dru§tava 1 udru!enja iz dvadeset i dve zemlje, koja
se bave istrazivanjem u oЬ!astl raketa ј mogucnoscu
lnterplanetarnog putovanja, podneseno је cetredeset ј
cetirj elaborata kojj obra<!uju ovu kompleksnu problematjku ј predlazu resenja koja su praktjcno jzvodljjva.
Me<!u mnogobrojnjm poznatjm licnostima, Kongresu su prisustovali i profesori : Ackeret (Zurjch),
Ambrosjnj (Rome), Kaplan (Los Angelos), von Karman
(Parls), Sedov (Moskva), Carankjjewjc (Varsava),
zatmj lnzenjerl Cleaver (London), Gatland (Кingston),
GerЬer (Ziirich), Miiller (Buffalo), Smjth (Washington),
Staats (Bremen), pretstavincl vojnih vlastj, kao i
mnogj drugl istakinutj radnici na polju astronautjke.
Za pretsednika novog komiteta Internacjonalne
astronautjcke federacjje lzbran је dr L. R. Shepherd
(Brltanska zajednica naroda). Cetjri potpresednjka
novog Komiteta su: general Р.Ј. Bergeron (Francuska),
F . С. Durant (SAD), А. Sedov (SSSR) ј т. Tabanera
(Argentina).

bude oko 11.000 kgr. da Ьi miniaturnj satelit od 11
kilograma mogao da dostjgne ubrzanje koje mu је
potrebno za kruzen]e о~о . Ze~J e. Odnos korjsnog
tereta prema ukupno) teztщ lans1r an]a Ыо Ы , prema
tome, 1:1000, dok se dosada pretpostavi jalo da se moze
!zjcj na kraj ј sa odnosima 1 :500 ili 1 :200.

де.

различит за различите групе цеф еида и да завис

милиона светлосних годин~. Према ;о:ае, мањи од
нашег звезданог система )е 10.~0 У нас налази

2 - - - - - - - - -- -- - - - - - : : - - - - - - - - -

питање докле ћемо т

звезданоr система и љему на)
анас nо
сте~а 700 000 светлосних година и да су д
·
и од нас око 500

знати

броЈ

а наставимо са увеличавањем васионе и колцlt~о

У сиhуwан

шеr

J1A.C&OJIA V, 1957

ТЈ>еба 0

вио да овако различити резултати говоре у np'::~~;

оквиру нашег система не nрелазе 100.000 св:ездани

система nретвара

Разуме асцоQ.

су они били ~•· ч~
ре У и тако на пример, неки су аутори из t>o~ea

идимо на

Несумљиво је ут.врl)ено да звез~ес:~:е ~акуnљене
небу нису бескраЈНО удаљеље,;е.

ских
з лтати нису изостали, али

~ве то реално. Да се, можда, иза свега тога не lt Је
неко погрешно тум~чење посматраних nојава РИЈе
можда неки н~ма ЈОШ непознати закон npt.tpol1n~

Биhе занимљиво да погледамо ~~:У ~ефеида.

васионе после љеног премераваља п

нома растојања помоћу цефеида .

е епика

лативно лако могу одредити удаљ

објеката од нас.

него што смо

васио:Ли Но није се ту стало. Читав nиздо Ci.l!a
веров nо~ово ';е nочео да испитује мерења 8 aC'I'pG.

Sledecj Kongres Internac jon alne astronautiCke
federacije odrzace se u Barcelonj u vremenu od 7 do
12 oktoьra 1957 godine.

•*•
Ро prvj put је ovaj M edunarodnj astrona~ticki

kongres Ьiо u stanju da p r jkaze jedan sadrza]aD
program putovanja u vasjonu, kojj n e samo da )е
teorjskj dokumentovan, vec koji се se uskoro ј ostva·
ritj.
Као sto је to ranjjj pret sednik IAF-a na Kongresu
jstakao, od ere putovanja u vasjonu dele nas sve~a
jedna ili dve godjne. SAD su, naprjmer, spremne ~
izvr~e Jansjranje cjtavih serjj a m jnijaturnjh satelll~
pomoc Vanguardovih trostepenih raketa sa JU odi·
obala Floride u okvjru M edunarodne geof!Zlcke g
ne, koji се da kruze oko z eml je ро eliptjcnjm pu·
tanjama.
ri·
Narocjto interesovanj e u cesn jka Kongresa ~ije
vukao је elaborat N.E. F elta, p retstavnjka к,оmРte]ita
Glen Martin, kojj је jzneo opis i djmenщe
ta u
Vanguard. Za mnoge odusevljene pobormke е оеа·
svemir, ovaj elaborat pretstavlja u neku ruku raz ini·
ranje, po~to је konstatovano d a ј е potrebno da ~rnJje
malna tezjna cjtavog sistema koji se lans1ra sa z

s:

Ing. I . Njke (Glenn Martjn comp), ј dr W. В .
Klemperer D ouglas Ajrcr tfft comp). obradili su u
svojjm elabora tjma putan je kretan ja satelita. Dok ј е
I. Njke govorjo о utjcanju splj ostenostj Zemij e i
njene atmosfere na putanje satelita, dotle ј е dr Ю e 
mperer pokazao da се sateJitj k ojj n jsu perfektnog
sfernog oЬ!ika m oratj da jzvode oscila cije slicne
oscilacjjama kla tna.
Iscrpne elaborate sa proracunjma kr uzenj a satelita podneli su dr. I . Ко оу (Holandska kralj evska
vojna akademjj a) i dr N. K rause (Instjtut za mlaznu
propulziju - Stu tgart) .
Profesor Sjnger (Unjverz jtet Maryland) је obradjo m etode odredjvan ja temperature satelita, а prof.
L. Whipple (Smith son ov jnstjtut) govorio је о pr jpremama za opt jcko ј rad jo- pracen je satelita.
Doktor jng F . R omano (Contraves Ital jana) jzneo
је mogucn ostj za~tjte od radjo ј vjzueinog otkrjvanja
satelita sa posadom, kojj se, ро njegovom mjsijenu,
mogu da upoti·ebe kao borbene jedjnjce.
D. R omjck (Goodyear Aircraft Corp) jzloiio је
koncept veJjkog satelita sa posadom Meteor, kojj је
potkrep jo p ojedinostjma, raznjm crtezjma ј djjagramima, k ao i vremenskjm programom.
Ia ko ј е govornik naglasio da ovo ne pretstavlja
definitjva n projekat vec samo predlog jednog osnovnog koncepta k ojj m oze dimenzjonalno da se smanjj
na zelj eni оЬЈ јk, (otprilike na jednu desetjnu), jpak
ova jdeja jzgleda fantastjcna ј u ovako smanjenom
oЬliku . Romjckov prvoЬitnj projekat predvi<!a trostepenu r ak etu sa delta krilima, te:Zjne laљsjranja 9000
.+ 1250 + 140 tona za nosenje 35 tona korjsnog tereta,
1 konstrukcjj u »grada u vasjonj « cilindrjcnog oЬ!ika
duzjne 750 m etara ј precnjka 300 m etara, koji treba
da se sastavi od poslednjjh stepena raketa ј delova
njihovog korisn og tereta. Vjsjna kruzenja treba da
bude oko 850 kilometara. Razvoj ovog programa treba
da pocn e 1959 godjne, konstrukcija raketa 1964 godjne,
а konstrukci ja sateJjta 1968 godjne. Konacna faza programa predvidena је za 1971 godjnu.
Elabor at d r med N. Strugholda (Akademjja za
vazduhoplovnu m edjcjnu Randolph AFB) jspjtjvao је
d.a li u takozvan oj ekosferj naseg planetarnog sistema,
!~· z~ni oko Sunca, jma mogucnostj zivota za Ьiljnj ili
Z 1 ~otшjski svet. Biljnj svet zahteva Ьioloski podno~IJ:ve temperatu re ј prjsustvo vode, а zivotinjski jos
1 ~zves tan procenat kjseonjka. Ро njemu Mars је sa5V1~ suva pla n eta sa mozda dovoljno vlage za njze
оЫ1kе zjvota. U atmosferj Venere vod_a jos n jje

•

otkrjvena. Atmosfera oko Мarsa ne sadrti aJoЬodaD
kjseonjk, vee samo vezan u ue ljendjoksidu. l sto vali 1
za Veneru. Zona koja n jje sasvjm nemoguena za livot
prost1re se naj vi~e do pet procenata rastojanja izmec!u
S~ca ј Plutona, а na~a Zemi ja le!i u tom •zlatnoш
POJ~s~ ·· OdvaZni putnic j u svem jr mogu Ьiti zadovo!Jm pretpostavkom da od procenjenjh 100 t rillona
оо••) zvezdj u cjtavoj vasionj moZda jma oko sto ы
ljada ~ Ьioplaneta c, koje su u stanj u da p гuZe ј podrte
ztvot 1 ko]e su, prema tome, pogodne za naseljavanje.
.. Zracenje Sunca 1 korjM:enje n jegove energije za
~il] eve putovanj a u svemjr tretirano ј е u elaЬoratu
mg К. А. Ehrjcka (Convajr). Sunceva energ jja ј е jedan od vaznih izvora snage, kako kod vasjonskjh brodova. koji putuju pod dej stvom malog potjska, tako
1s.to 1 kod prjhvatnjh stanjca za satelite. Za prjkupljaщ e Sunceve energjje Ehrjcke predlaze upot rebu velikih transparentnih balona od plastjcne mase, deЬl jlne
Z1da 0.025 mi\imetra, kod kojjh се jedna po\ov ina
unutra~nje povrsine da obraiiUje konkavno ogledalo.
U fokusu nalazjce se jedan elem enat, u kome se zagreva vodonik, kojj zatjm ekspanduje kroz miaznlke.
Profesor Unjverzjteta G. А . Crocco (Rjm) izlozjo је
mogucnost jnterplanetarnjh putanja na dve najЬli!e
planete - Mars ј Veneru. Crocco predlaze da se na taj
put krene juna 1971 godine, jer се tada postojatj najbo\jj uslovj da se obavj tнtav taj put za god jnu dana.
Put do Marsa Ьi trajao 113 dana, od Marsa do Venere
154 dana, а od Venere do Zemlje 98 dana .
R. W. Buchhe jm (Rand Corporatjon - Santamonika) izlozio ј е mogucnost kгuZenja oko Meseca jednog
satelita, koj j Ьi Ьiо v jdJjiv sa Zemije. Takav satelit Ы
imao tezjnu prjЬJizno 250 kilograma, а zahtevao Ьi
jednu viSestepenu raketu tezjne 450 tona. А. Bony
(Italij a) p reporucjo је r elativno p r oste » izve~ ta~e sa
Meseca« bez posade, koj j Ьi Ьili opremien j televjzjsk.im
kamerama, а k ojj • ne Ьi kostali vj ~e nego americki
sa teliti u okv jr u Geofjzjcke godine«.
Dr. jng Е. Sa nger (Instjtut za mlaznu propulzjju),
poborшk fotonsk e centrale, kojj cvrsto veruj e u daljj
rapidan progres atomske f jzjke n a b azj Ajn~tanove
specjjalne teorije relav jtjteta ј • prost jra n ja vr em en a•,
obradjo је mogucnost jstraz jva nja cjtavog Mlecn og puta. On је dosao do sledecih interesant n ih zaklj ucaka:

Sl. 2. Kako је zamisljeno postavljanje temelja » gтada
и v.asi oni«. Ртvа dva zadnja stepena rakete postavljajи
se зedan ртета drиgom i spajaju pтstenima i иzdиznicama, dok tтeCi ceka da па njega do!!e red

» Мј pretpostav!jamo granicni slucaj raketnog broda sa potpunom radijacjjom mase, u kome se cjtava
masa gorjva pretvara u fotone iJi neutrine antjneutrine, gravjtone itd., а сјје је zracenje brztnom svetlostj usmeren o jednjm unapred od1·edenim pravcem...
jsto tako ј ubrzanj e ravno normalnom ubrzanju Zemljjne teze od 9,81 m/sec• na svjm zamjsljenjm astronautnckjm putanjama . . . •
• U pogledu prostjranja vremena, u elaboratu se
kaze: • ... Duiina veka putnika Ьiсе dovoljna da se
prede cjtava statjcka vasjona (priЬJjzno 3.1 0' svetlosnih
godjna). Da li се na ~ suncanj sjstem jos uvek da postoji

,_..

-~-- 1 pokazivao karakteristii!ne silnptoJne

.......е

"

ЬOlesti·
eda d
U вvakom вui!aju izgl
.а J!?S..to·]е ~atae 1'8zUke
jedincima U pogledU !ZdrZl]IVOSti ј adaptaeq;
mec!~ uslovima· Pogodnim izborom odgovara~
ta~ • saoJ)itavanje jednog sta.Inog ubrzanja dl
0110 а,! gravitacije• posadi u raketnim brodo.n-.
.quas
........ 11е
1
Ьi ьnо potrebno.
Biolog D: G. Simons (US~, LaЪoratorija Vazd\lho.
medicine Holloman !'ir Dev. Centar) I:Ovorio
pjlovn~lolo~kim utjcajima pnmarnog kosmi~kog ~
е ао _ jedne od najv~ih ?pas~oE~i putovanja u IVe~:. U cilju 1spitivanзa ov1h .ut1caз~, vazduhoplovatvo
SAD-a је pustilo balone. sa ,!ivotinзama u s~tosferu,
na visine ve6e od 35 kilometara, zad~vaзuci ih 118
tim v!sinama do 30 ~asoya. Jedan maзmun, koj! Је
јоА uvek u :tivotu, prc:'v~ зе 63 .~asa na vislnama iznacJ
35 kilometara. Zivotiщe su . bile smestene u terrnl!i
izolovanim komora~a, gd': зе ~drzava~a temperatura
njihovog tela i ubac1van k1seon1k, .dok. зе ugjendioklid
ыо apsorЬovan. Vlaznost .vazduha зе ~lla ~0%. Naf?8.
ti znak primarnog kosm1~kog zra~enзa Ь10 је taj ito
је dlaka crnlh miseva znatno pobelela, vise nego ito
se oi!ekivalo.
Simons је jzveo zakljucak .da jzlaganja organ~zma
prlmarnom kosmjckom zr~c~]u и . ~remenu manJent
od 24 ~asa, пе prets~avlJa]u ..ozb!l~~u opasnost Р,О
zdravlje C!oveka. Medutlm, stud!Je duzшe lзudskog veka ј dalji napred~k u oЬlastj istrazivanja raka mogu
da promene ovaj zakljticak.
Na ·k raju ovog .k i'atkog prika.za rada VII kongresa
Medunaro,dne astronauticke f':deracije· treba pomenu\i
ј izlagan]a dva pravna strucщ~!ta А.А. Сос~а (Argentina) i А. G. Haley (SAD), ko]l su pledfral! za skoro
postizanje jednog medunarodnog sporazuma и pogledu prjprema leta 1:1 vasj?~u .. Сосса је ':1./Шli.o intere·santan zahtev, da se AJnstaзnova speClJalna teorija
relativiteta primenj i na zemaljske zakone, zakljufiv·
!ij: »Zasto ne Ьi mogli ј zakone da posmatramo u
' cetvгtoj dimenzijj, posto oni vaze za ljude, koji su
cetvo,rodimenzionalna Ьiса? ((

.L Ј BIUCJ ZC1 81Uibdevlln-je agт!Jda u. vcmonic: tтoste
JWМ. тakefe te.flne JO.JfO tом (sa koтilntm. teret~:

15 tом). SvCJki stepen је ортетt;еn kтilnim ~ т~

тllмта kao t maemom za u.pтavt;an;e ko'' mu
~ " IJ)UiteJnje м .zem!ju pos!e obav!jenog zadatka

poznatl 'flzlolog dr Geratbewobl (Akademija
vazduhoplovne mediclne Randolph AFP), ро~ео је
IzVeitaj о opitlma ·kojl su vr§eni sa dobrovo.j.jcJ.ma u
oЬruJavanju, tj, u per!odlma prlvidnog ~Ь}]ещ~ ~
11ne. ova obrulavanja dostizala su" duZine traзanзa
1 do 47 sekundJ. Utiscl dobrovoljaca bill su sa~vi~
razli~tt. Ve6inl је ovo stanje privldnog. gub}]en.зa.
teline godllo, lzvest'an broj је imao оsесаще l?adan]_al
leЬdenja, 111 i!ak okretanja. MalJ deo oseeao зе nela-

Iпg.

Irak!ije Ra.!iC

које још 11ИС)> бlue lr.JI'YбJUJe своЈ:r

~·

но nоред nитаља времена, nоставља се још и

~ хладиоhе. Могу .nи микpoopi'IIIDDIOI иэдр
.ати вепикУ хладвоЬу к~ја влада "у вас:ионсв:ом

ЈЈРОС!ОРУ? Ова већ код Нептуиа износи

-2ОО'Ц.

~

у би0.11оrији се сматра да животва сила базира
твк:орећи на хемиским процесима. Св:оро сви хе
миски процеси одвијају се много спорије при ни
СКИМ температурама. Животне функције nовисују

се приближно
за

10' ц.

DIIta

2'/t

пута, а~о се поаиси темnература

Према томе, ако ]е то универзална биono

истина,

онда

КЈiице које

стазу, rде је темпе~атура

предазе Неnтунову

-220° Ц, морају имати МIЈ

товаље на најближе васионско тело

-

Месец, а још

касније и на најближе nланете Венеру и Марс
(ако изузмемо неке још ближе астероиде).
С тиМ у вези можда је од интереса и nиrraњe
о животу у васиони, · на дРуrим небеским телима.
Јер, иако ништа nозитивно о томе не знамо (услед

велике даљине), немоrуhно је замислити да би од
свих васионских тела била баш само Земља nриви
легована да има биопошку сферу. Такво вероваље
не би било у складу са садашљим физикално-хе
миским

знаљем

о

васиони:.

Арениусова теорија о свеоnштем осемељаваљу
у васиони - panspermJa unJversalls - nретпоставља
да

животне

КЈiице лете по васиони

у свима

nрав

цима и на тај начин доспевају на разна небеска
тела. Чим негде наиђу на nовољне услове оnстанка,
оне се развијају и размножавају.

·

За неко небеско тело .(планету) може да настуnи
такав повољан тренутак понекад само у току много

милиона година. Али кад он наступи, онда је то по
четак

живота

за

то

тело.

Физичари налазе да cиhyn!J:Ie Честице, од ; Ъко
16/100 000 У пречнику, зраци Сунца пред ,собом

терају као ветар прашину. Виолози Зkају да има

- ..,...

Сунца, Јер бе3 eвepi'JQe ~..... C:ra1a ....
1'711на ~ 6-.аа, • 6es ... - ..,. •
lформиратн а--. Xe~P~eU Је,џtЈ~•а ~ ~
преко 50 IJИI'IIeaaR, по ва lfPIQIIIP x.apoфll• 8D)8
ПОТСТЈАу мсrа), ЈЮја

ea-..J:r

љав:а и ~

•

Cilla.в)', а

IIPe80

е.

IЬ7N:11'7 хран:r.

ФоrоснЈrrеэа је IUPJЏCJU.8118 XeiiJICD JIIМIC$ Је.
јер ~ва црететавља јt!ДЈЩЈ' мQ171sвoc'r •
II8JIO'IIII'8
ће.пи.Је .писта биљв:е (С'I'Омате) 11017 веор1'811'С:Џ IIPI8J'
материју да претвараЈу у -У ћuaj:f, и ~ ~

q QJ'1'8
c:8e'IOII8t.

чиво уз nомоћ эрачења Сувqа (а sвеце
сукца, која моrу IQitmr своје nааветарве

Недавно се nов:аЭ&Јiо да ИС'1'11 ови хемис:аr 88-

меmи, којк иrраЈу упоrу DPIUIИIEOII ~ 18еР

rкЈе зрачења Суtща

aoдORJOt, в:е.11Ј1711.

-

IDIOCIC8I-.,

уrљеиик, аэот ИС'I'О тажо иrрају r.uaiiJ' :flUW7 •
У процесу ФОТОС~СНТеЭе. Таuа noжrдaJIIIOC'f ве 111088
.ца буде неи:а аучајност! CВВituo ова има.
дубљи васионски смисао о
и ОЈфWам..,.

_.

nOC!'I'8RII:7

присталице ове теорије верују да хладноћа васионе,
'f811:Орећи, конзервише клице микроорганизама, тако

да имају, а ыиоt"О је веровЬтио да

ператури од

сnорИЈи животви процес него на тем

+10° Ц.

На тај начин, наравно теори

ски, не троши се животна сида микроорганизама на

темnератури -220° Ц за З :мидиона година више
неrо на темnератури +10' Ц за један дан. Стога

'

. . _ .џ се t7 .._ о Ј11111 _. n•PII- • • • •

И:Jraua .џ ~ С!88 • _ . • 11р0ЦеRтно црuо. л
Пpu-"'lje . .
llllfiiiЉelf.e .џ Је ....". ва Зем.- ~ CIICRI• "~

живота уопште. Па ав:о је сада 38 OAP.uuaa~W: ....
вота од nримарне важности eиepr!Qa зра- ......
васионскоr саетила (за ваш с:веr Сунце), оu.џ
lt
без пансперм:ије моrуhни и вepoaa"nUC вe15pojelat
други наСТ&~ЬеЈ~I( светови, , Јер и ~е q
ТODD
те.па која дају радиацију. Разуме се, и 38tqAe

лиарду пута

да оне моrу ИЗдР:ЖаТИ МНОГО даље 11)'ТОВање Bero
што би се то пре'rnостављало, имајући у виду
обичне температуре, оне које владају на nовршини
Земље.

Према павспермиској теорији, живот у целом
космосу је универзалан. Али rде, када и како је
постало прво семе живота, о томе ова теорија не
зна да да обавештеља.
Савремена биолошка наука не може да при
хвати космичку панспеgмију, јер нема довољно
убеђујућих доказа. Зато она сматра да је живот на
Земљи (друга васионска тела је ве интересују)
искључиво производ саме Земље као небеског теда,
под

условима

какви

су

онда

владали

када

се

nо

јавио први облик живота на љој.

Међутим, ако упоредимо оба става, став пан
сnермије и став савремеџих биолога, одмах зала-

q

111017

II.ROre ОА IWIX •

имају своје планетарне пратиоце. 11:0јк

11017 &nll

подеспи за биолошку епоху. Ми та n.aaвerapsa

'I"8D

само зато не видимо, што се на удаљеиосткка ~
тела

веЛЈАиие

струментима

nланета

не

могу

сввремеиЈD~" OIJ'I'ИЧIOIII

118•

видети.

Међутим, ту нам аналог!Qа nока:~~~:е. Кц 8118
звезда које имају исте и СЈtИЧНе физичхе ос:об1111е
(рецимо звезде rдавне гране cnerrpanвor диаrрама.)
као наше Сунце, зашто онда да не моrу имати

сличне планетарне светове, као ваше Сунце.

•

На нашем свету извор живота јесте мaтepllia
Земље n.џус енергија зрачеља Сунца. Д8JULe, no ло
rици може да се закључ:И, да је живот I018IE уаи
верзалан и да не nретставља никакав изузетак

JUUC

неку привидеrију за Земљу, која у васиони виЈе
тодИУО важна

колико

је важна за вас.

Геора~је

SoJ10t4tca

3НА ЧАЈАН ДАН

микр0организама к'Оји се могу микроскоnом видети

са пречником од 2~3/100 · 000 мм. Али да мора бити

се вештачхи мали сателити са инструментима, који
ће донекле да круже око Земље. Даље, кас~:~ије се

предвиђа постројеље вeher сателита, који би могао
да nослужи као 11Ре.лазно-nолазна станИца за nу

-220• Ц. На

1ЈИТ111Ьl! даје Џенеров институт у Јiоадову до
:нев:ле задовољавајући одговор. Он тврди да је
ев:спериментаЈIИО доказао дц КЈIИЦе неких бак'rер!Qа
110гу да издРже 20 часова темnературу од -250' ц.
)!ИiqЈОбио.пог Мек Федев доказује да вев:и оџrа
виэми могу да издРже 6 месеци темnературу од

0110

О ЖИВОТУ У ВА~ИОНИ
За време геофизичв:е године 1957/58 лансираhе

...

CIIU'Y· Сmrчво тврђев.е изрекао је и аом

=реов који је проучио rpoбiiiiЦ:f фараова Т,-

још и много маљих живих биhа знамо отуда, Ш111

Крајем прош.п.оz рата Нема'Ч.ка је напала
Епzлеску раније иајављеиим тајиим оружјем
- zиzat,TC'КOM ракето.ч "V-2". Oвu..ot. иападо&
свету је показа-по иово разорпо оружје, а у
исто в11еме и ново средство за постttЗање ве

постоје разни вируси (проузроковачи разних боле

.

сти код биљака, животиља и људи), који се оптич·

" ким .инструме~:~тима не могу увеличати да би по
стали " видљиви. Електронски микроскоnи he Т1
проговорИти још значајну реч. Зато nрема лав·
спермији може да се чини вероватно, да nостоЈе

ли= fисина. Може се реlш да је тада астро
паутика добила првеи'Ца.

сиhушни микроорrанизми, који могу no nроСТОРУ
. пут0вати услед притиска зрачеља звезда (Сунца;
" па се мисли да је пре много стотина милиона, .
можда и . преко милиарду година, наишао неки~
микроорганизма на Земљу, нашао повољне услоdе

за опстанак и развитак, и по принциnима еволуЦЈ

·

да се развија0 до "данаШљих облика.

Рачуна се, на пример, да клице од Земље

11011
8

ct

"' да стигну на . Марс, ношене зрацима Сунца~ к~dt
та три тела налазе приближно на правОЈ n реХ·
Сунце - Земља - Марс, што је онда када се со·•
·
12 чауп ""'
тасценз!'!Ја Сунца и Марса разликУЈУ за Н
31
- за 20 дана; на Јупитер за 80 дана; на ептксЈОII
14

месеци; а у пределе најближе звезде (II~asJ>I

_Центаура) за 9 000 година. Ту се одмах

:?

за~
питаље, могу · ли клице тако дуго да ~ив · еКО !О

-се позитивно зна да има бактерија коЈеђ ~!d аР'
година не губе своју' животну снагу. Ме ~ г/юбf•

" кеолог Бодоен тврди да је у једном римско вaJIIIIII
који насиrурно није б~о отвар1Щ 1800 година,

"V-2'~
nи'Ч.коz

претставља

Чак и да-пас ракета

пример

t'зваиредпоz

тех

остварења.

На изzрадњи ове ракете и пею/.Х дpyzux
радило је око

•

100.000

људи у ракетпом 'Центру

Пеиемииде па обали Балтика. Ко.маидаит тоz
'Цеитра био је zеиерал Дориберzер. У наставку
допоси.мо извод једtюz поzлавља из њеzове
"књиzе коју је после рата написао у Америци.

Књиzа иоси назив "V-2" и у њој је описан
'Цео историјат рада па освајању ракете у Не
.l!а'Ч.Кој . Ако се остави па стра?'У t'звеспа пит
nрuстрасиости која се кроз књиzу провла<tи
остаје иnак пуно докумената t' зт~имљивоz
изл.аzања.
Наро'Ч.ито је ttnтepeca?,тna
zлава
којg следи и која се односи па npвu успео лет
ракете "V-2".
З октобра 1942 лансир~ је трећи nримерак ра
в:ете "V-2". Ево како је то текло.

Са командног места дато је наређеље за паљеље
nробној станици бр. VII. Било је nодне. Небо је било
јасно и без иједног облачка.
Да ли he се овог пута успети и тиме крунисати
напори

и

неприлике

дина уназад.

nрежинљепе

Одговор

на

ово

током

зависио

десет

го

је од ЧИЈЬе

нице да ли се нашао nрави разлоr неусnеху

лавси

13 јуна и 16 августа. На скоро
равном зелено обојеном крову код лансирног места
било је живо. Фотографи и киносню.tатељи били
су спремни. У бункеру на месту паљења Др. ТИп,
начелник nробних станица, стојао је за командном
таблом и nерископом који је пролазио кроз дебе..'1и
бетонски плафон и nосматрао је задље приnреме
око ракете . Инжињери сnецијалисти, били су на
својим местима и читаm1 многобројне инстр)•мевте
и мотрили на зелене, црвене и беле сигна.nне дампе,
држећи руке на nрекидачима , сnремни да их nри
тисну када сигнал за старт буде дат. У једном углу
инжињери фирм е Сименс били су заокуnљеюt nре
рања прве две ракете

цизниы

подешавањем

жиро

телевиз1tске

камере.

Звучник је на.rлас пренос11о телефонски разговор
између комавдноr места и посаде за nаљење.
На крову зграде монтаже стојаЛit су wеф ЈIВ
жењера Д-р фон Браун, шеф одељка за мереље ц

вођеље Д-р Штајнкоф и дРуги офиц1t1»t и оrоб.ъе.

. . . 1 1 - . , . . . _::::.:,~..=
.

=:,::
::::: 6,.-е
_..

~

q -=~
се ......,. аао Је crmao aiSa аоЈЈа.
моr.::.,.... сrрт.~ом, шrо Је :sвa'OUio .u e:r .":.
:;::.:. JOIIOP8II .-рrк.Је ~ noroв ~
.....,. • ~ - 80I)eJioe 'У P8J(e'nL
fP8INI Jle'IUJI

-~-,...r.u"l
tP је акренЈО К ~ 3IWWI, r.a._

~тиме Је с:тааљев У noroв r.lllaeaк ~

~рбо1Ј711118 од 4.000 o6pn}a У 10011'111 о~ 141
"_
с:ваrа ~· је у ,11ejcnso ~
~
CIQ'IIAe 12'7 Ја' алхохоп.а и 'rечноr ~

caue

~ рuетиоr моrора са~

:О;:;"sa s атмосфере био И3Вад ouor '1

llllnopJ.

ПОСЈiе око једне c:eJQ'И.I'e ncmtcaк је ца~

тона. Са 36рэан.ем ЈЈРUТИ'МО ИСТИМ по IIUJt. . 25 ао камена у nадањУ paxen с:е nец llelmi'IJIIIК0 и nостеnено. Љена cmпta је нестала са elriiiJia
:::8И3Jicxor прмјеМИЈfХа, а за њом је остајао 01110-

вpr.nor об.nа&а прашиие. Људи са комаиаоr ....

: ' : nрестаяи су nосматрати те.пеаиэиСЈtИ &naPIТ .о.
би усмери.пи двоrледе ка северу. Ракета се И3NI·

~··

113 шУМ• верrив:аяио у небо.
вио Је то неэабораван nризор. ОбасЈаиа C'11IQel8
с:е пе.па све више и више као да Је ВОЬева

"' :.::Ьиакм

трачницама. Пламен који је ю ..

иэбмјао био је отnрилике исте дУЖине као сама
ета. Први в:ритичии тренуци су nроuши. Про.

~ .,А-4" био је стаби.паи око уэдУЖВе осе. '1':1.

~е с:е уврrао; црно-беле nовршипе њеrовоr тец
'10 су јасно nоказивале.
ВвэдУХ је био исnуњеи звуком сличним rplfЉ&.

вкии. Тек је
nремвоr

секунди nрошло

5

од nаљења при-

.

етуnња.

rрмљавииа је расла. Саrорели rасови су исти.

цали из млазиика брзином од 1950 метара у секунди,
Док И1111 је температура у комори сагоре~ања б!Uia
2.800 стеnени Целзија. Развијена ене~гИ]а би.па је
rиrактс:ка. Комора саrоревања је развизала ии маы
ви више веrо

650.000

коњ~х снага.

Ракета је задржала свој вертикални правац
само 4,5 секунде након чега је nостеnено, аутомат

ски почела да се нагиље ка истоку. За максиы3ЛВ11

дом'ет тај yrao је требао да буде 50°.
Поред

ритмичке

· nромене

интензитета

звука

мотора, ваздух је био испуљен гласним броЈаље•
преко звучиика:

четрнаест,

nетнасет,

wесвасет се

в:увди од старта. Поред тоrа, из засебног звучниu
чУО се звук којим се ме~ила, е.лектронским IIJ'IU,

брзина ракете. Тај звук зе растао nоступно од ду
бекоr

брујања

• На

у

креwтаво

обали Пенеа, око

. 12

звиждање.

километара

од ыеm

полетања а у равни лета налазио се високофре!t·
вентни одашиљач чије су nокретљиве антене пра

. ти.пе
-

рав:ету која се пењала.

,.Деветнаест, двадесет, двадесетиједан · · ."
Ракета се nела све брже и брже. Њена брз11111
је у том моменту била око 1000 километара на Ч11t

Звучна брзина" објављује звучник - ,.шта lle c:t
~а десити"? Да ли he се овај тријумфа.~ан nt!f

завртити експлозијом"? Ништа се пије десило. Рв·

кета са течним rоривом nостиrла брзину зауn.

Тиме су разбијене мвоrе раније сумње до Једnв
пројектил стабип.исан репним nоврwинама 11°5 ~
остати стабилан nроласком кроз звучну У надзв)"'Н!

•
- "дв8десетидевет, тридесет, тридесетаједан . ··
Повећавајући брзину nреко звучне ракета .«
још мorna видети само двогледом и то nлВ}JeHII 1t"

брзину.

эичак у контрасту nлаветнила неба.

-

... . .."

,.Тридесетитри, тридесетичетир~f, тpшteCt!fll

пет ..."
·
1)1011
Ракета је већ 10 километара високо са Бр~
дваnута већом од звучне.
•
- "Тридесетиосам, тридёсетидевет; четРд~ · ·~
Једак призор који nаралиwе! Један бео : _
nојавио на плавом небу. Morao се чут11 ш~.

,.ексnлОЭИја"l Али, олакшаље!

Глас из

301

објављује: ,.отворен је одушии вентил кнсео

;;;;;Ј·.

~ESTOSTRUKO SUNCE KASTOR ..USAZVEZDU BLIZANACA

М'о!dа је primamljlva 1 prl~ tz gr&e rnltnl.oiiJe
najsjajnl)lm zvezdama u sazve!c!u Btizana.ca, Ка·
ltoru 1 Poluksu, kako вu ве zvall 1 slnovl Ьор Jupl·
tena. Кastora pomatng kao ukrol:lte.lja k:onja, а Poluk·
а kao dobrog hrvafa, preneso.te starl. Grcl na nеЬо 1
D8 taj nafln ovekov~Lie njlhovu bral.sku ljuЬav.
Pri~ daUe ka!e, da Је Polu.ka Ыо sln ЬoglnJe. ра
&ato Ьesrnrtan, а Kastor pak, sl.n !mrtnia!. ne ЬеЈ&Је.
AU Juplter dopusU Poluksu da podetJ Ьesmrtn011t u
avojlm bratom, а ma!ta starLh Grka 1 ovu legendu
prtplsa Jednoj grupl zvezda, tc tako postade nulv
aazvet.da, Bli.zancl, а dvema naJsjajniJ\m zvezdama u
azvefdц prlplsa§e lmena, Kastor 1 Poluks.
Motda је cela ova pri~a prlmaml)lva 1 \ера , all
Df prlbUtno tnllko, koliko nas zasenl avojom lepotom
ат Kastnr kad ga pogledamo vet i manjlm durЫ·
nom. Jedan pogled kroz okular durblna 1 vet smo
aklont da se dlvlmo Ыizancima, а\1 sta.rl posmatrafl
nеЬа odmah nas opom\nju, da је to sam Kaslor. а
on је dvojna zvezda sa komponentama 2 1 З vel.iNne.
Kastnr kao dvojna zvezda otkrlven је joi ~et
kom 18 veka i tada su komponc.ntc Ыlе na udallenlu
od 5... Cttav jedan vek posmatranl su samo polofajnl
uglovC а od 1820 i rastojan je (Р) izmedu komponcюata.
Do 1890 g. rastojanje se povetava do 6". а zatlm, IC!
lllnanjuje, da Ь1 1957 g. dosti glo vrednost od 2."4.
Od momenta kad је zapa~en kao dvojna. Кa stnr
Prlvlafl patnju mnoglh posmatra~a. ра su vel: kraJem
18 veka men1 1 prvl poku§aji da se lz datih posmatlanja lzra~naju elemenU put.aлj e. Vee 1900 g. оЬЈа·
vlJeno је 12 orblta, a.ll ni jedan od n jih ni je zadovo·
IJavao 'J)OSmatranja, ра је zato i da\Je ostao u centru
Pa!nJe kako posmatra~в tako i kaikuJatnra. Do danaJJ
IU objavljena 23 orЬita . od kojih poзlednjl francuskog
&ltronoma Mllera, naj Ьolje zadovoljava posmatran)a.
Posmatranja Astronomske opservatorlje u BeoO'adu, aasvtm · dobro odgovaraju izrafunattm polo!.ajl·
1Ьа ро Мile.rovim puta.njsklm elementtma.
о

Ро мnюа pertod оЬОUЬ 1a:no1t 111.1 JDd. • retUku ос1 ranl)th t'e~Wtat., kojl 111 . . ltnt8l1 Мао lodlnL
UkЩ)na maa 11ttema. ро llll~t.t'u_ &IDOII l.f'l . . .

Sunc:a

Sunca.

а komponenata~

А.

•

Щ

а

8

= 1.11

...

..
OrЬII Kcuto~ prnn4 Ьitl~. N4 gtotuц& nt po««NifO
OZП4~en i poSm4fТOtt polo!JI;,ti 1\Q m() ~ 1ф{а о4
l7J9_$f-J SZJ.8J, о Jtn!ll« pok,o.:-v.111 J)f'Ons~ ~
od i::Шw мtih ро~јса.. T4tlt* ~41'~ ar.ct_".
vrednon:l, lc.o}« rv i.r~~ \.: 7$0 ~ай ~

7 Вeorpa.QY. Петоrодншња тежља дРУштеа до ааро.

номкЈу, а nреко nосиатрања 11ебеских тt!ла. np!t6aJм.
иаро.QУ к овако да nрилоr борб~1 npoт1to 11PCJU~acya
идeamt3MII, остала је неисnmеяа . . Беоrрnд uetм,

n

до(lитн поnуларну оnсерваторију, једну тако lfYJIIQ>

JtYIIТYPHY

институцlt,\у,

који

сви

велики

Редовно
су
одржавана
предаваља
у
OI!IIIIJI1
Друштва у Беоrра.а,у. У токt nрошле сезощ! О.ф

жано је 7 nредаваља, а предавачи су бttлlt JUI. Р.
Данић (2 nута), П. Ћурковиh, Н. Јанкооић, Ч. Че

пицац. љ. Дачиh и Ћ. Телеки . Одржано Је 2 IDI·
клуса nредавања на Ко.nарчевом народном YRI~
эитету

у

БеоЈ!Раду

и

више

предаваља

т. 'а.

rpцon

JOiaJy.

у

у11утра.

v

8ec::u8 Cnope., уче,uща
~ре.а OCitOn)JIIJQJtloO
ааоае м CnoJUft.ICJI Л•3ttћ, .rJetmц v ро:sре.ц ncv-

IIIUide, обе

ID

CIМ!»tae!: MtiТJ)08tЩ~, ПOC..L,t' C!f "•"'

о ro:tafШЊC)j Clr)'t11J.mluц )lp)'lllfal nошто Је
sмц в. Сеаоре> ~h tпт-l»m•ll у .-щсту .,Haw ,:te.,o",
oue ћемо А11Т1t nplt.,or С. Jl.n~lh, Др~ - Је

:rmate

:taX88JUJO

Па OPI'AJЫ.I .

'

wн.ости.
Нвша стална ИЭЈIОжба nосетила је СараЈево, rJ~t
је била изложена у организацији Н ародног yшtatp.
:rмтета. у OltВifPY ове изпожбе основан је Acтpon<~t~

CIDf муб.

у току npoШJie 1956 rод. ..Ввсиона" је рсд0tЈ80
кзnазила. Осим овоr часоnиса Друштво је заnоче:ЈО
рад на кэдавању звездане карте н јед11е ltЊiat
,.Астрономнја у спнкама". Звездан а карта се нвдаЈ~~
у штаNПи и ускоро ће стиhи до љубитеља nетро
nомије. Надамо се да ће књига изаtlн до краја 195i
rодкие. И карта и кљига имаће nопуларне цене 13$
односяо 279 динара). КарТа је израђена под PYI'O'
аодством академика В. В. Мишковиtlа 11 штачi!ПМ
се у 3 боје· са уnутством за уnотребу. Књнrу ,. Астро
номиЈа у епикама" састављају нay'ffiн capnJ(IIJIUJI
АстроtЈомске опсерваторије у Београду П . Ћурrо
вић н М. Протић.

До t1эдавања звездане карте и кrыtre nollн Ы

38Хваљујући nомоћи Савета эа културу НР Србмјt
у износу од

1 117 000

дин. Тnеба

н овом пр••·~'\ЈС

•

КО!1СТ11ТОDати аелику помоћ Савета за култур)' НРС.
коЈм нас је од своr оспивања до данас свесрдно 1111маrао. Осим материјалне noмotlн rv току 1956 roromr

П~ P~N

luo

Савет нам је додеЈIЈ.!о укуnно 1 767 000 днtt.\. СаМ'f
Н1111 Је п.рrжио и морал:пу nодршку, Н:Ј!Ю"н-rо 11Р1

of 1Ј СА

је I.IJ*jaТIIO .....,. ...,..,.. а.пе

раду на осниваљу народне

nape.- '"""

•ц lf*ТP)'NfltИL То Је ycnn Др1QЈ111а, эt &ојм
.-aj8N&Ue
- ~ ...... ~* )ф. Рlад08811 Дa

JiidL Ott је 04 осам.,.. ~ кtl'фelntДno мар.
....., J18Nt0> аа.омчwо ~о рц м Сlиао Је
apnJa'nlo AQetts мо.... tJiei'OIIOt PIIAL
CIQtnJU'nttЩ Је noчena ltJ181'1t101111)eAь....,

IQIOtD

AP1un'N

npeor.

О •a<UajiUQI А01'8ђајЈIМ8 МЭ 8С1'р0-

~ 1 t8М Ј"ОАЮfК, nретець* w atjв~JU~e • ·
. . . Марса -w _,PIWI
....,... ~е hЈМ 1 Амерtщм.
.-.о а P«tY~ nоема

V в:nrештаЈ7 Vnpuuor ОАбооа 1Ь1Џ се N& Је
~ • у 'I'(IQ Ј888 I'CWitle. aa.f81aae ьоеаа
-- 1 С8 ............ ~ OIICipaiatop!CJe

оnсерватор111 е.

Друштво размек,ује nубликације са 11 нn~

цнја и друштава у 9 земаља. алн ..В ас11она юО
,!!ОСТавља и астрономским реферативним ж:-·uf!вЈ

(4), У току прошле године Дрvштвена 61~

nомћана Је са 160 разюtх публиющпја .
•
Према иэвештају блаrајюtка 11 Н з.дзорноr 02jt

бора, Друштво на дан Скупштнне расп мn rмо
t'ОТОВШIОМ ОД

397 886

дин.ара .

011(t-

ПОдруЖШща у Новом Саду (140 члnноt:.а\ 1 <t
:llfiiRo је радила и ове roдиite . У подр)'Ж 11111~

реДовно о,цржавају nре.цавања. а nре.nзвя•m ,~aallo8
м У Y8Y'ФIIunьocт. УЈtУПНо је одржа но 46 пре~

м 22 nосматnачхе вечери. УкУn:ш броЈ ~1f11111f
CJIEO. 7000. Наiактивнији су и лn.ъе: Ж . ~ 1 tf
tфе,Uвања),

М.

Стоја.циновић

(22

предэвэ

ПОСЛЕ V tодпППЪЕ СКУПШТИRЕ
АСТРОНОМСКОГДРУШТВА

ОстаЈе)~

311r.:teJL11.rt;)

'nlmf време наза.t. 11 и

у ЧUCOIUIШt

rJe

• • . Не llfOry 01)1•
жe.ttfм. ~U}'ТIIk Cl\llfO, '1

сеће•у ... Acтpouowctt.a CX)'ttwnm.a ...

Не uory Ottwe АА ко.жеw <Ј~ А~ ~'' а .113. (11!
ае с::етмм nplcace аrмосфе~. ~pata о ycnec:u_м:a 11

~ ~ ~~ deiUW~ v~
ltW~ 7Uf~i,Џ.
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'f&4NSPORТNЛ RЛКЕТЛ SЛТЕLIТЛ •IZVIDNJКc
I zvod iz refeтata na 7 Austronautil!kom kongresu u Rimu koji је odтzao N. F . Falt i~enjer
tvornice G!enn Martin koja vodi radove 114
ostvarenju sate!ita.

Neposredno posto је pre~ednik Ajzenhauer objavio pгogram SAD u vezi izgradnje Zemljinog vestackog satelita »Pomorska istгazivacka laboratorjjac (Naval Researoh Laboratory ) izabrala је tvorn.icи G1enn
мartin jz Baltimora kao prvog sиЬJjferanta za satelitsku transportnu raketu. Nakon oЫmnih prelimjnarnih ispitivanja tvornica је nesto pre godinи dana
pol!ela rad na projektovanjи rakete •Izvidn.ik •, koja
ы treba1o da podigne satelit na visinи od oko 500
kilometara i da ga ubrza do brzjne oko 7.700 metaтa
u sekundi.
Raketa ne poseduje иоЫсајеnе repne povrsine, ima
tri stepena ј to svakj razlicitog precnjka - ukupna
duiina trostepene rakete је oko 21,6 metara, nesto
manje nego иkирnа dиzjna pojedjnih stepena iz raz!oga "sto su jsti smestenj jedan и drugog. Prvi stepen
је u potpиnostj konstrukcjje tvornice Martin dok mu

turblne tj. pumpe В za pogODiku шaterlju. DaJje •
nalaze sfernJ rezervoart D koji sadrf.e sabUeni ЬеЩ18а

za potiskivanje gortva 1 teenog kiseonika. Oorlvo Је
smeliteno u rezervoaru Е а ~an Jdseonik u rearw
voaru F. Gorivo se sastoji iz meiavtne od ~ Ьeazl
na, 4% etil alkohola ј 1% silikonskog uljL DuiiDa
Prvog stиpnja je'Oko 13,2 dok mu је prel!ntk 1,2 metra.

S!. 3. Postav!janje sate!ita no. putanju. U tal!ki А Q1111
se raketni motor pтvog stepena, u В drugog, Cl u С
treceg stepena. Cifтe u tstim ta<!kama preuмvljaJu
postignute vtsine odnosno brzine. Rimski brojevi pretstat>ljaju deonice puta trostepene, dv ostepene odnoamo
jednostepene rakete

Donji kraj drugog stиpnja zavr~ava se jednim
konиsom и kome se n alazi raketni motor sa t~nim
S!. 1. Skica trostepene satelitske тakete »I zvidnik«
(Vanguaтd)

ecembra 1956 godlne ispa!jena је sa P~~igo~a
Patr~ du SAD prva raket~ namenjena za 1SpalJ1Vaщe
z ml'inog vestackog satellta.
.. .
е ~aketa tipa •Vaj)ting«, koju је izrad~Ja f1rma ~ar~
.
. u svrhu ispitivanja шstг~~na .а . 1
~~:bij~~ja~з~n:da~:ka k:oji ы se kasnije korisbl1 prll1kom ispa1jjvanja satelita za vreme Medиnarodne geoflzll!ke godine.
·
k t
Nakon ispa1jivanja sa lansirnog ured_aзa _ra е а~~
kretala kratko vreme vertikalno ,а zat1m . з е 1ag~
skreta1a u horizontalni pravac. ~а~е~ з еd d; 5;1 f1~
maksjma1nu brzjnи od 6.400 km/ h 1 V1smu о . . .
1ometara, а pala је u Atlan~ki ?kean na dalJ1Ш od
290 ki1ometara od mesta lans1raщa . .. .
Radjopтedajnik, slican onome kOJ1 се .s7 _иpotre
Ьiti u satelitu, jzbacen је iz rake_te na v1~1ш od 80
kilometara . Raketa је takode nosila uredaз za -te1emetrisanj e. Posle 450 sekund~ leta ~?s rakete, u kom~
sи Ьili smesteni instrumentl, оdvозю se od rakete ~
samosta1no padao, а te1emetarski Ji>Odaci 0 ternperatnп
ј pritisku sи regjstrovani.
. .
.
..
Ovorn prilikom ироtrеЬ!зеш su .. no_v1 _ureda91. ~а
1ansiranj e ра је i njihova konstrukC1Ja 1sp1tana prll1kom ispaijivanja .Raketa »Vajking« nije prototip ra_kete »Avangarda•, ali се prvi stepen rakete "Za ~ate1_1t
Ьitj nj ena modifikacija. Prema tome, uslovi 1ans1raщa
Ысе veoma slicnj.
Potisak prvog stepena rakete za ispaljivanje satelita iznosice 12.150 kilograma u · poredenjи sa 9.450
kilograma kod rakete »Vajkjng«. Tezina trostepene
rakete za ispaljjvanje satelita »Vajkinga« 6.750 kilograma. Duzina rakete »Avangarda « iznosi 22 metra
а »Vajkjnga« 13,7 metara.
(•J et Propulsion «, Febr. 1957)
D. D.

1 1

»Moonwatch« (Meseceva straza) је sifrovano ime
za vizиe1no osmatranje u okvi rи prograrna »Avangarda «. Direktor Progr.ama pracenja satelita, Dr. Fred
Uajp1 iz Smitsonianske astrofizjcke opservatorije, istakao је vaznost vizuelnog pracenja.

r k 1·е teziste na radarskom pracenju_ satelita,
• а to v1zи
- e1nog pracenja•.је
vaznos
, .takode
"k od tvel1kog dzna•
· а Ova osmatFanja pruz1ce velt_ и уо poru ra аrсаз
·
~ ·u i Ьiсе• verovatno,
Јеdшоst sredstvo
za
sk@m рrао.;еЩ
1"t
.
n.
@drei:livaйje trajektorjje sate 1 а pr1. spu а JU.
. .
Vizиel-йo · JЭosmatranje baz~rano Је na dobrovolJПOJ
a.radnji astronoma-amatera 1Z celog ~veta. I_nternas·
1 а astronauticka federacija orgaшzovala Је uspoc1@na
n
·
stav1janje
osmatrackil:l staшca
u mn_o g·1m zemljama
..
.
Teofilo Tabanera, pretsednjk Arg 7ntшskog шte~la
netal'nog drustva, rиkovodi Ko~1tetom za .~rасеще
t l'ta· Internaciona1ne astronaиtlcke federaC1Je.
sa е ~roj osmatrackjh stanica iznosice ok~ Jedne s~otine. Svaka stanica !mace ot~o 20k 0 ~:fair~~a ~а Д~;е~t
nima tako da svak1 osma га 1u
ро m~ridianu. DurЬinj i te1eskopi Ьiсе t~pa 7 х ;о~е~~о~
treb0m· og~edala omoguciC::e. se osmatr~c1~a d posto се
йormaJhom po1ozaj1:1, :st? . Је veoma: va:no~va.
period osmatranja t:aJat\ \~о ь~:t~:~~j~a~tao zvezda
.
.
Smatra se da се sa е 1
·os v1·1o
sestog ili sedmog. st,e pena _velic~e, k~l: ::le~kopima
slabo mogu v1detl s1obodюm 0 om:. . kontгolisati
upra,v Henim ре meridianu, osmatr ac1 се. bjtj dobro
·х
1· na nebu· Oni moraJU
ро з е
. t ako da mogu
svoje ogra'n1o.;eno
upoznatj sa svojim po1jem os~atraщa, . ecom mogu·
opisa~i i nacrtatj putanju satellta sa naJV
сот tacnoscu.
satelita
1 stanice
Naj:vaznije је tacno utvrdivanj e prola~kta
·ct
·an
osmatrac
е
.
kroz odredenu tac k и . м
. еп 1
·а ј satelita
s1uzice kao r efer entpa linija. Vreme .1 ро10 ~entralnom
priiikom prolaska kroz meridian slace ;.~ . smesten u
racиnskom centrи, kqji се ver_ovatno и\~nја satelila
Vasingtonu. Tamo се se proracи.natl Р im osmatra/·
ila bazi tri osmatranja i dostavtce se sv
kim stanicarha.
.·
. ' J(im stэ·
. dШ
" 1·m osmattac
·
Obrazovane grupe . u роЈе
. ь·Iе sp1·emne
1
nicama sada vrse prjprempe radove ~а Ь~ .. anja janu·
za pra<1enje satelita prilikom prv th tspa JIV
ara 1958 g{)djne.

pogon treba da Ьиdе raketnj motor sa tecnim gorivom
(na skjci obelezen ~а А) izgraden od strane tvornjce
Genera1 Electric, sa potiskom vecim od 14.000 kilograma. Ovaj motor, obe1ezen sa 405, је obesen и kardanskom zgloьи tako da se moze pokretati и svim pravcjma do izvesne granjce. Na t aj n acin роm ос и hidrauliCnih servo игеdаја moze se pokretatj raketnj motor
а sa njime i m enjati pravac sile potjska tj. pravac
leta. Iznad m otora n alazi se r ezervoar С sa vodonikperoksidom koji se, posto p1·ode preko katalizatora,
pretvara u pregrejanu vodenи paru za pogon parne

1

(»Jet Propulsion«, Febr. 1957)

ь. v.

gorivom G koga gradi tvornica Aerojet General. Gorivo је nesjmetri/!nj dimetilhidrazin а oksldator Ьеlа
puseca azotna kjselina. Slicno kao и prvom stepenu
motor је obesen о kardanskj zg1ob ј mofe se pokretati
posredstvom hidraиlicnog servo urec1aja. lzmedu rezervoara sa oksidatorom Н i rezervoara sa gorjvom
К nalazi se sferni spremnjk 1 h elijuma pod pritiskom.
H elijum potiskиj e oksjdator i gorivo u komoru sagorevanja zamen.jиjuci time sistem tиrbina-pumpa koji
Ы Ьiо tezi ј slozeniji. U zasebnom odeljku L ispred
rezervoara gorjva smesten је uredaj za vodenje, upгa
vljanje, telemerenje i instrumente. Sistem 1;а uprav1janje sad1·zj troosovinski ziroskop, izraden u tvornicl
Mjnneapolis - H oneywell Regu!ator Company, ј automatskj pilot izraden и tvornici Vickers. Precnik drugog stupnj a је 0,8 а duzina 9,3 metara.
Treei stиpanj је raketa sa cvrstim pogonskim materijalom kој и razvijaj и zajednicki tvornjce Grand
Centra1 Rocket Company i Allegany Ballistics Laboгatory. Nosnj deo О treceg stepena sadrij 1optu satelit N koji se oslobada nakon prestanka sagorevanja treceg stepena ј odbacjvanja nosnog dela.
С ео trecj stepen, uk1jucujuci satelit tezine 11 kilograma, jos dok је и sa stav и dщ·gog stepena doЬija
brzo obrtno kretanje oko uzdиzne ose. Ovo se posti.Ze
иz pomoc ma lih ra keta sme~ tenih tangencijalno ро
oЬimu . Na ovaj nacin postjze se stabilnost treceg stepena na dalj em putu kojj on pre\raljuje bez vodenja.
»Intervia « Dec. 1956.

А.

V.

Mornarica SAD jsp '!1ila је 8 decembra 1956 go dine modifjciranu r aketu »Vajking« sa baze и P ah·Њ.-u
u svrhu is pitivan ja oprem e koja је izгadena za raketu
»Avangarda «; ispaljen a гa keta је Ьila sljcna pгvom
stepenu rakete »Avanga1·da • ј dostigla ј е visinи od
201 kilometar a. Takod e ј е ispjtano i nekolik') novih
lansimjh ш·еdај а , kao i celicn i uredaj, hladen vodom
za skretanj e izduvnog mlaza rakete prilikom ispa]jivanj a. Ovaj ureda j pokazao se kao zadovo ]javajиC.i .
Sl. 2 Model satetita u Platenaтium - u, Njujoтk
(pтiтodna ve licina)

»J et

Propиls jon • ,

J a n. 1957
D . D.

...-.............

:;.; .~

~~... ,.,..".,....

Ne&pomena: l..ansjrana Је tеь...
ara 1949 godine u Belom Petiku, N
Me'ksiko (White Sands, New 14 a.t
pod uglom od 10" prema ~
WAC-Corporal se odvojio Od
na vjsinj od 32,2 km kada је rakV..z
V -2 ima1a skoro najve(:j Рйf.Ьаk. eta

tmo-

• J8p1UvaDJ• \ftiOke а
NameD8·
lfer'e
Ь) J>oreldo: 11108 1
с:) Du~~Da: ~lamrakete (max): 0,44 m
d) Prei!Dik krUac:a. 2,2 m
е) иаzтаЬ 1 poietanJu 1.130 k&
n
Te!ina. pr
(prlbliln~onske materije: nета

а)

IC. D.
CORIORЛL

_

(SSM-Л-17)

кomponija

Douglas

-:- SAD
Аtтстајt

р.- IDIJ]JeDju

pmjih autora, DCII'IDalll8 kaaformira hniiDo.r.ru t koroou. Izvanredno pron!deni delovt 1шrоае,
eьapmanu, m~ dopretl u prostor oko &шс:а
::;:-neco ito је Zemlja. Sa udamim taluima, koji
naJtaju u Ыi.zini pega i i ire se kroz sredlnu sve manje
JUSUne. mogu se objasnlti svi po&matranl obllct pro-

.-ua aalmot Sunc:a је dovoljna da

wtJeraD8ca.

Prema mi!ljenju autora ovaj model mo!e se primenltl i na izvesne tipove promenljjvtb zvezda.
(oAstr. Jouma1c, 1957, V. 62, N! 1245)
Р. М.

l) Te!lna ......

podataka
h) КorUIII teret: 88 ~о веk
1) Potl.lak: 11200. k&900 m/h
Ј> вп~nа: (max). з.
k) Vlslna: 187,5 :ја : p\asUI!na
\) Poi Onska ma
masa
nema dlnamii!ki .
т> Upravljanje:
tri fiksne repne
staЫina putem
povrtlne
n) BI.Jiter: ne postojl.
. Lanslrana је sa torNapomгn~ k 0 nstnlkcije, zglobno
nja retetkas
tornja da Ь1
lzvedena Ьlizu c~granli!eni elese dm;vollo lzves
tornja 25,3 т.
vacl'>nl ugao. Vlslnl at 1 eksperiтenti
Jnstrumenti za е
. ih
od strane mnogobroJn
radenl su
rzlteta kao 1 sa straodeljenja U(Ronlve 1 Aeronautical Estane R.A.E.
уа
vsko vazduhoЬIIshment - Kralje pod opjtiт
1

udrulenJe)

а

=~dвtvom komiteta Gassiot.
К.

D.

V-1/WЛC-CORPORAL М 5 - SЛ~
-

Kompanlja

Genera! Electnc

а) Namena: stepenasta raketa za
jspltivanje
.
Ь) Porekl'>: 11149 1· (prvo opaljen]e)
с) Du!lna : 18,811 m (V-2 plus WACCORPORЛL)

d) Prei!nlk tela rakete (тах): 1,64 т
(V-2)
.
е) Razmah krilaca: 3, 57 т <V-2),
praktli!no nemerljiv (W AC-Corporal)
f) Te!ina pri poletanju: 12.200 kg
(V'-2 plus WAC-Corporal)
g) Te!ina pogonske тaterije: 8950
k& (V-2), nета podataka (WACCorporal)
h) Korisni teret: 22,6 kg jnstnunenata (za тerenje performansj) u
zadnjem stepenu
!) Potisak: 27.200 kg X60 sek (V'-2)
880 kg X45 sek (WAC-Corporal)
ј) Brzina
(max): WAC-Corporal,
2230 mlsek
k) V!sjna: 390 km
1) Doтet: nije meren'>
m) Pogonska materija: tei!an kjseonlklalkohol (V-2), azotnakiselina/
anilln (WAC-Corporal)
n) Sistem za napajanje: turЬo-pum
pa (ЊОt - generator (V'-2), gas
pod pritiskorn (WAC-Corporal)
о) Upravljanje: !i.rolkopako (V'-2);
nета, dinamil!ki staЫina (WACCofP')ral)
1>) Buster: V-2 (modjfic:lran)

D.

*

а) Namena:

r ak eta zernij a-zernJja
(taktil:ka a rtiljeriska raketa)
Ь) Poreklo : с) Dиzina : 12,2 m (priЬiizno)
d) Prel:nik te1a ra kete (max) : 0,76 rn
е) Razmak krilaca: 1,9 m
f) Tezina, pri po1etanjи : 5000 kg
(priЬliZno)

g) Tezina pogonske materij e: nerna
podataka
h) Korisni teret: n ema podataka_
i) Potisak: n em a podataka
ј) Brzina (max): trostrиka brzina
zvuka
k) Visina : n ema podataka
1) Domet: 242 km (max)
m) Pogonsk a m aterij a : nema podataka
·
n) Sistem za n apa jan je : nema p~da·
taka
о) Upra v1j a nj e: zir oskopsko upravljanj e izlaznog krila (si.stem vod enj a роmо си snopa (beam rider).
L:etiri repna k r ilca daju stabilitet
pri letu k a cilj и .
р) Bиster: n ema.
К. D.

*

SpultanJe 1 spasav&nJe satellta. - Ovaj proЬlem
tma dva mogиca nal:ina resenja : prvi - kada se satelit иsporava и kliznom 1еtи nado1e u razredenoj
atmosferi, i drugi - kada pada vertika1no i brzo se
usporava. Jedan predlog za primenu drиgog nal:ina
dao ј е Porter, pretsednik Odbora za izgradnjи satelita
SAD, и kome se ne predvida spasavanje samog satellta, nego jedne l:aиre sa sn imljenim filmovima koja
Ьi se иsporavala pri ра dи роmое и balona od ner<1ajuteg f elika. Ovaj Ьа1оп Ы smanjio veliko zagrevanje i
slu!io Ы kao padobr an za vr eme spus taпja na zemljи .
Prema proral:unи, film tezine "'- kilograma mogao Ь!
se spasavati ba1onom prel:n ika od 1 metra koji Ь! Ыо
sme§ten и tre<:em stе репи rakete • Avangarda «. Pored
balona иpotrebl ce se i r aketa za kol:enje; иko1iko
teZina samog sateli ta ne Ь и dе izn osila vise od 10 k.i1ograma, tezina oprem e (radiopredaj nik, balon, f ilm, kamera i dr.) mog1a Ы da iznosj 2,5 kilograma sto bas
nije mnogo. Ra keta za kol:enje nam en jena је za и spo 
ravanje satelita od 40.000 na 32.000 km/ h i izbacivanje
istog sa n jegove pи tanje ; и tom trenиtk и balon Ы se
napиnio heliиmom i izbacio zajedno sa l:aиrom sa
filmom. Prilikom padanja ba1on Ы na 122 k.i lometara
dostigao naj kri til: n ij и tac kи ; za vreme perioda od oko
20 sekиnd i temperatиra се iznositi oko 1200° С sa
maksimиmom do 1600° С. Ako balon izdrzi ovaj period, on се pasti и more brzinom od 9 m / sec otprilike
2 minuta n a kon napи s tanja satelita. Iako s и navedene temper ature toliko visoke, Porter zakljи ~ иje da
ih ba1on moze izdrzat i, sto se im a pr ipisati nestabllnosti ba1ona oko иzdиine ose и s1 e d ~eg a se stagnaciona tal:ka pom era ро n jegovoj povr sini, odnosno ро
spo1j n joj i иnиtras njoj oЬlozi balona od politetraf1и or
etilena. Najzad, иk azano је i n a opasnost od m eteorita kao i na tesk oee и fa b rika cij i balona od nerdaj и
ceg celika . Моgи се је da се se sa vise и sp eh a иpo
treblti cilin dril:ni oЬli c i n ego sferni.
(• Joиrn a l BISc, Nov. - Dec. 1956)

О prjrodi Sunceve aktjvnostj, - Prema mШjenju
Кrooka Маха, Menzela i Donalda k onvektivni preno>

energij~ na Sиnси se pojacav a и Ьlizini pega da Ь1 se
izravnalo kocenjf) ovog procesa pod deJstvom magnet·
nog polja na mestи gde se k asnije for~ i ra pega. Na·
jme mehanil:ki efe'kti ovakve k on vekC!Je proшrokщu
nestabllnost i aktivnost u ovim oЬlastima.
Prema ovom modelи i aktivn ost protuberana~
vezanih za Sunl:eve p ege, p~ti~e pr e iz okoine :а~~
rjje, nego iz samih p ega. P azlJ!Va иpor:~en~or ucnll!(
nih polozaja pega i protuberanca prиZ!c.~
~treЬno
provere ove pretpostavke . I sto tako ЬЈ~е ·Ъ pega l
na(:j detaljnи vezu izmedu karaktera Sun evl
tipa protuberanaca koj e su s nj ima u ve.ZI. ·va nadPovecani flиks mehanick e energije Jzazl Ьlizjnl
.
u efekli
hromos f ~re . i korone ovi
prosel:no zagrevaщe
pega. Тrebalo ы. kao stю to 1 b Jva, ?а se povdinl
javljaju pre n ego sto se p ega formJr~a~~a na S!ID'
Protuberance, koje se vide ~ао ta~na ~t. povezane ~
l:evom disku, mogle Ы n a .1.st1 nacm bil gtavni jzVIt
magnetnim poljima ispod DJ !h . No Jako Jehanifkog ~~·
aktivnosti protиberanac a, verovatno, me kim uticaJell
raktera, jpak је njihovo kretaщ e pod ЈЭd uge straJII
lokalnih magnetnih pol ja, pri. сети, 5 o~ene u l!lt
i formiranje protuberanaca u tlce n a pr
gnetnim poljjma.

...

........

.

D. D.

Р. М.

*

Трајање Вепериве POT&ЦIIje. -

Питање Веве

рин о г обртања није ј ош доб11Ло свој коначан одrо
вор. Као што је познато, постоје у томе nor ne,IO'
угл а вном два схватања; прво, да је планетина ро

та циј а спора и поклапа се са њеном револуцијом око
Сунца (225 д а на) ; и друго, да је Венерино обртање

кр аткотр ај но и р ед а в еличине нашег да на .

Недав но је Кр а ус (Ј. D . Kтaus) са Охајо опсер
в атор ије (САД) обј ав и о резултате својих истражи 
вања у

вез и

са

овим

nроблемом .' )

Корист еh и и сти уређ ај као и код исnитиваља
Ју питера у 1956, Краус је ycneo да региструје им 
пулсе 11 .ч рад и о-си гн ала са планете, међу којима
су се и спољ а вал и уд арни, тј. кратког трај аља (ма

ње

од

1 S) и кој им в ероватн о могу потицати од

електр и чн и х

P\aneta u d vojnom sistemu 61 Labuda. - А. К.
Strand је izveo nov и o bradи 232 fotografske plol:e
dvojn e zvezde 61 и sazveidи Lab иd a, snimljene na
specijala n n a cin r efraktorima velike iiZпe daljine na
sest raznih opser vatorija и Evropi i Americi. Ova ispitivanja potvrdila s и ra niji rezи1tat (1943 g.) о postojanj и trece komponente vr1o male mase. Komponenta
С k rece se ро kruzn oj pиtanji иg1ovnog po1иprecnika
0".102. P er ioda obl laska iznosi 4.8, mesto ranije namu iznose : МА
0.58, МВ. = 0.54 i мс= 0.008 masa
Sunca . U odnosи n a komponentи С nasa najveca planeta Jиpi ter jos иvek је osam риtа manje mase.
Komponen ta С ј е nevid1jiva i njen o prisиstvo se oseca
Preko porem eca ja и kretanj и komponenata А i В.
Prema dosada snj em iskиstvи tela ovako male mase
ne svet1e sopstvenom, nego odbljenom svet1osc и . Radi
se, dakle, о planeti и Ьlizini jednog dvostrukog sunca.
Nas p1anet ski sistem nije иsamljen и prostorи. Na
otstojanj и od 95 svet1osn ih godina od nas, и Ьlizini
dvojne zvezde 61 Labиda krиzi dzinovska planeta
?basjana zr a cima d va dиplo manja Sunca nego sto
Је nase.

пра жњења

на

Венери ,

сл ично

rромо 

вима код н а с н а З ем љи , и nроду жн и сиrнали ,
тра ј а њем од 1 сек. и ви ш е.

са

У првој в рсти с и г нала Краус је nре nознао и
такве,

код

којих

се

ја сн о

исти цала

трlшаесто

дневна nер иодичност, а то би по њего вом миш љењу
одговарал о разлици фреквенција између ротаци о 

них периода Венере и Земље. Према томе следо 

вало би да је трајање Венер ине ротације нешто
краhе од Земљине и да износи око 22h 17m.
М.

=

Р . М. f) .

D.

Б.

П.

Engleska sondazna raketa za M.G.G. - Engleskom Komitetи za Medunarodnи geofizi~kи godinu
dodeljeпa је sиma od 100.000 fиntj za konstrukcijи ј
izradи raketa, opreme i instrumenata.
Vreme rada motora iznosi oko 30 sekundi. Ukиpna
dиzina rakete iznosi 7,8 metara , а prel:njk trиpa 0,44
metra; prel:nik oko repnih krilaca, kojih ima tri komada ,iznosi oko 1,1 metar. Nos rakete је dиga~ak
1,65 metara ј moze se otkaciti od rakete и 1еtи . Ukиpna
') ,.Astтonomical Jurnal", М 1245/1957.
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metra ilell na tr1 tacke П:g lanstmog uredaja mogu se
t.elak је 35 tona. Sa ov
.,AeroЬI•.
1
IIP8ljlvatt 1 IIODda!ne rakete
utanje mo!e se ~роU 81ucaju velikog rasturanja Ј: poveeanja IansJme
treЬitl вtartnl raketnl ~otor ra lanstranja lzvrsil:e se
brz!De. U svakom slucaJU, P"t~ na u vuтeru u
na pr01tranlm poljlma ро go
лuttraiiJI.
etstojeeih ispaljivanja tzvrill:e sep~t~=
Prlllkom pr
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temperature
dei:a 18plttvanja: mere.nj~ ve r~~ata u intervalima duz
lka o~matranjem lspal]elll\g merenja· merenje protrajektorije; spektrometars а tracije el~ktrona u neg~vodljlvostt jonosfere 1 ko~cen mtenziteta spektralnJh
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trona; merenje Suncevog zra en
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BIВLIOGBЛnJЛ

lsao Ser Harold
llvo& na clnlclm •ve&ovlma~ls~~ LjuЬisa Mltil:.
8
Spenser DЮns. Preveo
eng
g rad 1957. Strana
BIЫioteka . svet• . Izdavac Nollt. Beog
114 88 17 slika van teksta.

Izdavafka ЬiЬiioteka .svet• ufi~a jl~ave~:~s~~;
bar izЬor sa ovim delom Sera
aro
L" Мitic
1
D!onsa, koji је preveo nas trn1•~ J.:s~~:~~os~oralnjl
IzЬor је dobar pre svega za о ~
.. '

~~~~n~~v~e 0~r:~:e~ij:p:e~~tj~J:~k:;~:~:~

da se moze srnatratl kao model kako tre а pi~
ovakve knjige. Delo је i popularno i nauc.no u Jsto
vreme, pisano jasnim i konciznim sШom prl cemu se

2

. irelevantninJ
zakljucci
· ·su ~· ta
d i ·
ProЫem posto)an)a .. Jvo . na rug1m Planetoun
od vajkada је interesovao . s1roku puЬl1ku, koja ј:
k1
vise fantaziji nego l1 realnom prilazenju Р •
5 ona u ovome pitanju negovala svakojaka cuctnro~
Ыemu,
. М •ct
ь х t ·
k
а 1
tacna shvatanJa.
oz а se а. ОЈ о olnosti rna·
ne. . ti sto је vecina rasprava о ovoj materiJ"i dze
prJPISS
. "1
.•
t·
d
' О
d objavljenih, 1> а VJSe za 1rn
а ugodi ovorn
~~:Su nego li da stvari ~zn~~e on~;? ka~~ one stvarn~
stoje. Pojava na nasem з.еz1 u oz 1 зnе .zonsove kпji.
ge dolazi u zgoda~. cas ~zmedu ostalog 1 zato sto nastupajuce generacJ)ek. nase obmll а~ше o~taзu neobave~tene о astronoms 1m pro . . em.Jma! з еr Је cudnorn
)ednom odlukom kosmograf13a 1zbr1sana iz gimnaziskih nastavnih programa. .
.
Za razliku od Flamaпona~ Edшg.tona i Dzinsa,
autor ima jedan hla~an .1 ozbilзan nасш tzlagan ja a\i
а interesantan 1 pr1stupacan svakome obrazova.
veom coveku. Кnjigu, doduse, treba lagano i pazljivo
~~~~. Autor је proЬlem. !iiroko zahva tio i u k.njizi iznco
masu podataka iz hemJJ e, f~z1ke 1 astronom1J e tak<> da
.
vaki ko је proCita uv1detJ da mu trud ШЈ е Ьiо
:a~udan, jer се Ыti ob~vesten n e sam o. о tproЬlernц
.znetom u naslovu nego 1 ро ma1о о се1ОЈ as ronorniJ"i.
1
Prevodilac se ocevidno trudio da ostane veran
au torovom na•~ 1·nu izlaganja, а to s.vakako nij e Ьiо lak
ао sa malim izuzetkom on з е u tome i uspeo.
pмos·d· ы mu se moglo zameriti sto izraz Vasiona na
а
"
•
1 k .. •
oz
nekoliko
mesta upotrebl. заvа.
~а nasu ga а S1JU oto се
kod citalaca, kojima з е kщ1ga . nameщ ena , 1zazvati
nepotrebnu zabunu, posto з е ova] 1zraz kod nas odomacen kao naziv za celokupm uruverzum а ne za nas
Mlecni Put.
Pojavu ove knjige treba neosporno pozdraviti.
Ona pored popularnih astronoms~1h . dela, prevedenih
· 5 pre 11 Svetskog rata, dорuщщ е 1 to na rnagJstra~~n nacin astronomsku ЫЬliote~u. prevedenu na na!
·ezik i mi је najtoplije preporucщ emo .
Ј u pogledu tehnicke opreme. knjige valj a istai:i \ере
reprodukcije snimaka na taЬ11cama van teklsta 1 to
narocito one koje pretstavlзaзu razne kratere na Ме·
secevoj povrsini.

уједно знамо копико је 311е3,Џ110r
тренутв:у;

deta1J1ma

R. Dani c

Сл.

1.

С.л..

дође

у правац заnа дн е та чк е хоризо н т а онд а ј е
бhOmos . У тренутку к ад ј е у пр а вцу и сток а у датом

месту је lBhomos зв езд ан ог вр емен а . Најпосле, ка д
поново дође у мер идија н
места бић е 24h()m()s

OhOmos

=

зв . вр. наред ног звез д ан ог да н а . Према то ме

један звездани д а н је време које nротек не измеђ у
две узастоnне кул минације т ач ке г ама. Делимо га

тора. Међутим, Земља је испупчена дуж ев:ватора,
и дејством Сунчевог и Месечевог гравита~оног
поља на ово испучњење Земљина оса ротацизе о~
сује за 26 000 година ов:о nола еклиnтив:е круг ЧИЈИ

уrловни nолупречиив: износи

23.•5. Услед тога на

стаје и nомерање тачв:е гама по ев:липтици У ретро

градном смеру за око

50.''26

годишље. За ово по

мерање знали су и стари rрчв:и астрономи у друrом
веку

пре

наше

ере

и

назвали

су

га:

прецесионо

померање равнодневица.

Због прецесије данашња Попара - алфа Малог
Медведа неhе увек остати у близини северног
небесног nола. У току наредних З 000 година (в. сл.)
небесв:и пол he постепено преhи у сазвежђе Цефеја.
Између 10 000 и 12 000 година наше ере налазиће се
правац в: полу између алфа и делта Лабуда, да би
у 135-ом столеhу н.е. био свега ва ов:о 5° од нај
сјајније звезде северног неба, алфа ЛИРе или Bere.
Тада Ь.е Сириус бити невидљив из наших крајева, а

.!Јепо зимсв:о сазвежђе Орион постаl!.е летље, вид-

nри

зужном

х ориз онт

.

био у

ове звезде.

.

Применом дурбина У астрономизи зи

веhала прецизност мерењ а nол

гам а,

и

нутације

т ачка

г ама

помери

гд е

се

води

рачуна

само

о

њеном

пре

пра ви

nо л ожај

тачке

гама ,

где

поред

n р еци 

сионог вод имо рачуна и о њеном нутационом кре 
тању.

а на не·

а земљина

беском своду. Ова мерења су nоказала ~сује тача"
оса обртања у току 26 000 година не оп зели ca!IO
круг око nола еклиnтике. Ако бисмо Уоложај не
дејство прецесије добили бисмо среД!ЬИ:у токУ \8.6
беског nола Прави небески n ол оnису)

у ретрО·

·
п су оп ет
ове елЈ!ПСi!
градном смеру. Велика и мала nолуос~о померЭЈЪе
износе 9" и 7" Према томе, р етроград
)1(~10
·
липтике 1110
правог небеског пола око nола е к .ом око крУ.!а
година око средњег nола мал у ели

претставити благо заталасаном линиЈ

а ово кре

који nретставља nоложај е средњег пол услед tьera
тање зове се нутација Земљине осе. ма nоло)!(аЈ

настуnа и нутационо кретање тачке га ец~сији зове
ове тачке nри вођењу рачуна само 0 пр а 0 nрец11 "

се средњи nоложај а nрИ вођењУ рачУ~

сији и нутацији зdве се nрави положаЈ .

СЕ НА ОПСЕРВАТОРИЈИМА ОДРЕЋУЈЕ
И ОДРЖАВА ЗВЕЗДАНО ВРЕМЕ

На опсерв аториј ама
сов ни ци
мена .

кој и

служе з а

Њ их ов

о

р ад

постоје врло прецизни ча
одржа вање

кр ета њ у

а строноми

звезданог

т ач к е

г ама,

контролишу

вре

н е rо

и

о

из

nривидним

малим n роменама nоложај а ов их звезда насталим
услед Земљина обртањ а и об илажења око Сунца .
За ове звезде астро номи могу унаnред из р ачунати
ректасце нзије за сва ки п р оизвољни тренута к у nро
шлости или будућно сти . Промене ректасцензија од
дана до дана су в рл о мале, na је усвојено д а се
израчунавају за сваки десети пр олаз к роз м ери

дијан Гринича . О вакви nодаци з о ву се ефемер иде
звезда. Из њих сваки астроном може ла ко из ра 
чунати ректасценцију дате звезде у тренутку f!РО
лаза кроз његов ме р идијан .

У Годишња-ку нашег неба') или у Ал..чанаху Ру 
ђер Б ош-ковиh') могу се исто тако наћи ректасцен 
зије најсјајнијих звезда које вам могу nослужити
nри

ВЕЗА

ИЗМЕЂ У

РЕК ТАС ЦЕН ЦИЈЕ

НЕБЕСКИХ

ТЕЛА И З ВЕЗДА НОГ ВРЕМЕНА

атно се по·

ожај а звезд

КАКО

сам о

вре ме.

nрецесије

исто тако види да је пре 4 500 год~напо~~:Нути да
близини алфа Змаја. ИнтеЈ? есантно Ј ~ ш у правl\У
је Кеоnсова nирамид~ ор и Ј ентис ана а

које друго ме сто.

звездано

на

љиво ниско

Са овим nодатком може се оно лако добити эа бiUIO

времену није одређен ако се н е к аже и место, од
носно меридија н , у одно су на који је р ачунато

на 24 часа, час на 60 мин ута и ми нуту на 60 секу
нада звезданог вр емен а. З везд а но в реме ј е месн о
време и тренута к пој а в е забележене у звездан ом

цесионом кр е т а њу, и n р ав о звездано време , у односу

са nојмом тачке rама ми смо се упознали У
васиони 11157/1. Исто тако знамо да се раван не
беског ев:ватора поклапа са равни Земљиног ев:ва

народним сnоразумом је усвојено да се у астроном

ским годишњицама даје податак о звеэдаиом вре
мену у noнoh опсерваториј е у Грииичу (Јiоидов).

по
с мат р аља nролаза зв езда кроз меридијан опсерва
торије. У ту сврху а строноми су изабрали 1535
звезда чиј и су nол ож а ј и врл о прецизно одређивани
у току ст оле ћ а . Њ ихова сопстве на кретаља у nро
стору до бро с у про у ч ен а . Пор ед тоr а, при израчу
на в ању њ ихов их ре кт асцен зи ј а води се рачуна не

тачке

слике се

2.

Звеэдано време средње или право моке
се унаnред израчунати эа било које место. Међ:r

ЗВЕЗДАНО ВРЕМЕ И ЗВЕЗДАНИ ДАН
Звезда но време је ча совни угао т а чке гам а . у
тренутку кад је он а у мер идијану места к а жем о да
је OhOmos звезданог времена . Због З емљина обртања
наш се меридијан nомера између звезда према
истоку, услед чега ће се тачк а гама привидно кре 
тати к западу, ка о и св а ост а ла н ебе ска тел а . Ка д

једног звезданог дана , јер ће на ш меридијан, збо г
Земљина обртаља, наићи пре на тачку гама не rо
ли изврш:ит и пуни обрт од 360°.
На основ и о нога што је речено о кретању тачке
гама
разликујемо
две
врсте звезданог
времена :
средње звезда но вр еме у односу на средњи положај

са

7 ,._..
....-

z

се nрема з а n ад у у т оку ј едног дана за око оs. оо в.
Према томе об ртање З емље за оволико је дуже од

у

....- 7

обратно :

дијан, онда эиамо и њеrову репасцевџју.

Због

.

и

ако зн амо копюtо је наше э~о време
иутку пролаза некоr небес:Јtоr 'l'eJia кроз ваш

Ми зна мо (в . слику) да је лук
звезданом

вр емену ;

лук

QA1

=t

Qy

=е

једнак

једнак часовном

=

углу небеског тела А и лук 11 А,
а једнак ' рек
тасценцији н ебеског тела А . Према томе је :

-

=

= +

е
а
t или е
а
t,
или реч има: звездано време једнако је зби ру
Рев:тасценциј е ма кога небеског тела и његовог ча 

совног угла у том тренутку.

. Кад је тело у меридијану, његов часовни ~гао
]е OhOmos. Према томе звездано време увек зе Јед
нако ректасценцији небеског тела које пролази. кроз
nосматрачев м еридијан. Из овога следи ова] за 
КЉуЧак:

ако знамо р ектасцензију неког небеско; тела У
тренутку његовог nролаза кроз наш меридИЈаН, онда

одређивању звезданог времена ваше nосма 
трачке станице.
С
обзиром на nрецизност коју
љубитељ астрономије може nостићи овде се даје
средња вредност ректасцензије у току једне године .

С х е м а т с к и n р и к а з р а д а. Откуцавање
секуиада прецизног часовника nреноси се nомоћу
електричних контакта на справу која се зове хро 
нограф, сличну телеграфском аnарату, где их једно
перо уписује на траци која стално истиче. Астроном
посматра nролаз звезде кроз nоље вида дурбина
који се може обртати око хоризонталне осовине .
Осовина је претходно nостављена у nравац исток
запад . Према томе оnтичка оса дурбина се налази

у равни меридијана инструмента . Овакви инстру 
менти
1

)

зову

се

Издање

пасажни

Астр.

инструменти.

секције

Мат .

(В .

сл.

института,

3).
САН,

Београд.

')

Издање

Загреб .

Хрватског

nриродословног

друштва,
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Земља је још увек на]бољи часовЮf!t који
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укутрашњих сила. Промене су, међутим, позитивноr
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Југославије н'азивају се данас овим именом - l!llt'
вом замишљеиих становника Месеца .

·

Месец је nуст, на њему нема ст~овп~~:· ;::

пеиити тек треба да населе Месец,
ни ,
е~
штају о томе. Да пи оваква машта има в

/

Cl

\

стварноwћу?

cua 111·
Вероватно сте читали роман славног пн лет 111

учно-фантастичиих романа Жила Верн: ~·аПЈЈе 0.1
Месец". Када је тај роман наnисан, ап~нла је caJIO
седамдесет година, nутоваље до Мес ец . врло 11 ~

фантазија о далекој бу~ућности . Било ~~бнљно ра1·
људи који су се усуђивали да о т~ме . к о ДаRас о
-~ају Али данас то више ниЈ е та · .nnn!UJI·

............
·
•
. б
ији н а , ····
nf!r'r на Месец говоре и на]ОЗ иљ~ayчнtiiJII ц~

ЈtИ:жmьери и ракетни стручљаци.

'а ' е разв!1Т31

света данас су више веrо сиrурни д Ј да ье б\1111
ааук·е и технике дошао до тоr степенаа к~е ,,а к, a.1l
потребан само још један мал и, истин
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тада када ово

арема западУ; затим се 17128 фебруара комета nо
ново видела, али на и_стоку, како иде испред Сунца,

..~·· -ее из ведРВ иеће пролитио:'ором ов:ренутим

...,_
ваше r.naвe
б,.де тачно иЊеэиад им ов:ретањем створи.nи

смо сиа

ће око

неко време, да би краЈем фебруара (по новоме стилу
почетком марта) нестала. И ово је тачно записано,

nрема до.пе.
rов
и месец се ов:ре •
центрифуrа.пну си.пу.
а У секунди. Тако

~е, • брзином од

1.030 мет:~а је на тој удаље
настаје центрифугална си:: неутра.пиwе си.nу њеие

јер
се после пролаза кроз перюсел комета није
више видела увече него ујутру'). Рађала се са репом
0 в:ренутим нагоре, као што се види на цртежу из

ности од Земље довољна

теже

б

ину кретања, он би

а/

Ако би Месец повеhаољ/~ ако би брзинУ сма

се почео У даљаавти од Зем приб.пижавати. Не само
њио почео би се Земљи ело које би се налазило

Мес~ц него и свако друго т

тога доба (в . слику на трећој страни корица).

Може се ј~ш напоменути да овај запЈfС сnада

у ред опширниЈиХ заnиса о кометама које оставише
наши стари посматрачи. Писац се није ограничио на

Земље не би могло

просто спомињање догађаја, већ је појаву пажљиво

на истоЈ удаљености од центра брзином од 1.030 ме
пвсти на њу ако би се крета:о називамо .,брзином

пратио и бележио важније промене на њој .
И други наши посматрачи видели су ову ко

тара У секунди. Овуј б~~: којем телу дати ту

мету. Један од њ~х само, при~ећује да се комета

брзину па да оно на тОЈ

једног другог') доста опширно и углавном се по-

кру:вtења " .

Довољно

е. удаљености од Земље, ве

чито кружи око ње.

Уко.nико бисмо желели д

а

неко тело обилази

о што је удаљеност

око Земље на мањој даљини а~:г веhу .,брзину кру
Месеца, морали бисмо м~ д же центру Земље, уто
жења". Јер уколико смо. а:: те према томе, за њено
.пико је њена сила те"':а Ј

т' ифугална сила. Ову

савлађивање треба и ЈаЧ~ цен ~амо веhом брзином.

си.пу

пвк, можемо пове ати

видела на. западНОЈ страни неба

ења" У близини Зем

клапа

2 _ Прсте"t<асти сатеЈtит у nресеку ~а сво..ч кру.
· око Зе..чље. Сv>еЈtица (В) nоказузе c..~tep обижењу
сатеЈtuта око Зе..чље, док стреЈtица (А)

CJt.

Јtажењ~ бртање сатеЈtита о-ко своје осе да би се
nокдазюе осатеЈtиту " це"~<трифуzаЈt"~<о..ч cuJto.At створила
љу и..ча У

вешта-ч,ка тежа.

Изр~чунато је да .,брзина КРУ;;'ооо метара У секунди,

љине површине износи скоро Како се може постићи
и.пи 28.500 километара на сат. б
се успоставио ве

тв фвнтастична брзина да и ићем броју "Васионе".
штачки сателит видеhемо У ду сателита око Земље
Као што је речено, обртањемhe пониwтити Зем
створена

центрифугална

сила

жу у сателиту. Пошто је човеков орrанизаы

љину те на дејство Земљине теже то ће на буцућем
навикао она бити замељена центрифугалном силом
сателитум обртањем сателита око своје осе (сл. 2).
створено

са

напред

),

док је саопштење

наведеним').

Други, досад необјављени запис, налази се испод
односи се на комету од 1807:

претходног, а

Н ПdК'ћ ВО

A'i!TO

1115~ СЕ 121ВН д98rd СО WПdШKd

CIПTIB\)id Н CTOd ДО IIOEM'ћB\)id Пd ЗdrHHd •

Ова комета откривена је 9 септембра 1807 и по
сматрана до 27 марта 1808. Сјајнија од звезда друге

.

б

ци у Београду,

.

под

сигнатуром Рс 27 (инв . бр. 66.595), чува се Један р~
копис

наслова

"Чудеса

обратио пажњу

Богоnодице" .

Ћ оровиh') •

На

.њега

ЈС

с напоменом да Је писан
·
и

1720 У манастиру Трескавцу. Овај манастир, ЈОШ
· ц ар Душан·' налази
византиског доба , обновио ЈС

з

се

близу Прилепа и често се помиње У старим делима,

нарочито у XVII веку ').
Из овога рукописа за астрономе могу бити за
нимљива
истоме

само три записа, који се сви налазе на

листу,

последњем,

а

говоре

о трима

~оме

тама . Чудно , Ћоровић је објавио само запис КОЈИ ће
се овде као први навести, док друга два и не спо

миње .

Иако говоре о кометама које су добRО по

знате, ови записи занимљиви су за историју наше
астрономије, јер пружају неки податак више о по

јавама забел еженим

код нас, од наших људи. Из

љих се такође види шта су на кометама запажали

наши посматрачи
номи

-

и

Први

како

запис

-

су

они наравно нису били астро
их

описивали.

гласи :

Рукошtси

zраду, бр .

')
593.

Упиверзитетске 6и6Јtuотеке у Бео

СПОМЕНИК

LXXXVI, 1938, 99-100.
в . Петковић у Народпо; епцикЛ.оnеди;и IV,
26,

r1

ман

Afll'.a... ....".

M4\)KOBdro .м(•)н(•)rт(н)\\d•

Посматрач је дакле јеромонах Кирило 113 llар

ковог манастира

код

Скопља,

што потврl)ује још

један његов потпис на истоме рукопису.
У току 1825 четири комете прошле су в:ро:~ nе

рихел и биле у близини Земље, али се ипак мо•е

лако установити на коју је Кирила мислио. Праа
комета откривена је 18 маја 1825, али се виде.аа
само до 15 јула, те зато не долази у обзир. Исто
тако отпада и комета која је први пут виђена 8 ав

густа

1825, јер је и она истога месеца неста.па за

јула 1825, а која је у перихелу била 10 децембра

па

8 јула 1826. Али из Европе могла се видети само
до средине октобра 1824, из Америке и Нове Хо
ландије до 20 децембра , да би поново била откри
вена 2 априла 1825. У октобру се видела nростим
оком, а реп јој беше дуг око 10• "). Пошто је Кр
стовдан 1825 био 14/26 септембра, то значи да је

вембра. Кроз перихел је прошла 18 септембра 1807.
Стара реч оnаш-х:а (обичније оnаш) значи реп,
се

зато

комете

У

старим

рукописним

делима

Према томе, подаци које је оставио Кирила од

носе се на комету коју је открио Понс на дан

14

исте године.'') Ово је била једна од комета које су

се изузетно дуго могле посматрати са Земље, све до

Кирило комету запазио одмах у почетку њене вид
љивости.

Некад Ja1<кoвvlt

'•) Guillemin, о . с ., 97.
11
) Galle Ј. G.,
Veтze ichnis s dет Elemente dет
Ьisheт b eтechneten Cometenbahnen, L eipzig, 1894, 194.
12
) Кr isc h , о . с ., 604-605.
13
) Ga ll e, о.с. , 195.
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П9'kд(ћ) G~(ћ)НЦW~I(ь.) н М~АО

B9-kMf

.

у овоме запису реч ЈС о веом

а поз н а тој комети

Холанђанин

коју је, 9 децембра 1743 увече, о~криео могла видети

Dirk Кlinkenberg (1709-1799) , а ко)а с
а no свом
.
још и Јуна
17 44 . К омета Ј. е би ла .упадљ
ашив по сматрач
широком вишеструком

репу,

КОЈИ н

комете који

зато и назива барјаком - изра з за ~: ејева Јев ан·
се cpehe још једном , У ,.Тум ач ењу ·едне друге ко·
ђеља"

манастира

Дечана,

мете.

поводом Ј

била сјајна

.·

Тачна је изјава писца да ЈС комета м nосматра·
као Даница (Венера) , јер nр_ема др.~и била равна

чима, 9 јануара 1744 комета )е по СЈ Ј Уистоr месеца
звездама друге привидне велич и н е,

2

била је сЈаЈ ·

достигла је прву величину, 1 фебруара ела се и

nP''

наUЈ nиcau

сунчаној светлости') . Као што сам ~~еДо 13/24 фе·
посматрао је комету од децембр а

бруара

1744,

те

је

добро

з а пазио

њ

Astronomshe harte i njihova upotreba

ПQ-kBИt'l'(h)

тоrождс м(Ћ)с(f)ц4 Фш9~4914 поrн&f.

нија од Сириуса, а nочетком м арт а вид

')

В n•кн во АЬо dG'»K8

ОП4ШК4 Soi!AO TIAIH4 Н Hl 1t ПO,f,OIH4 8~
T4KI С4ДС ОП4Ш(~) ПО IIЧ1f4 0r91IWI ll7'n ICI,f,l 0.
З4ОЖ,f,dШI к8,џ Mo91i.t~ r1 ••н кч.• К9(•)П'ОА1Н(•) •
сто• св• ССIН'ћ. Н ri1 nнun ••,.. f191•нuн KY'fl

и наш посматрач вели да се видела само до но

'Ј Krisch А., Astтonomisches Lexikon, Wien Pest - Leipzig, 621.
•) Стојановић Љ. , Стари срnски заnиси и пат
nиси, бр . 7853.
•у Стојановиh Љ ., Стари срnски родосЈtови и Јtе
тоnиси, бр. 1377 ; ГЛАСНИК СУД ХХ, 1886, 17.
') В. ИСТОРИСКИ ЧАСОПИС V, 1955, 383.
8
Dет Wundeтbau des W eltalls,
) Mad!er Ј. Н. ,
Strasbuгg 1885, 336-337.
8) Krisch, 'Ј . с ., 622--623.

.tiii'MД. Да tf 31141 т(ь.) коrа cf ti1ви":зв-kзд4 Зlldd
н(f}l;(f)cн СН 91Ч(ь) СО &d\)ti1KЬ. м(~)t(!) Цd
ДfKIMB\)id да стоа до м(t)с(f)ца <Ј;св\)~4\)iа ft. Rord
Cf 111RH Hd t\)okд(t) tt(I)&O Н Н4 З4П4Д(!о.) ИДIШI И Н•
П\)-kд(ь.) M4Ad RfШf 4 ПОСАI ПО MdA~ ПО MdA~ &ИСТ(ћ) liltlld

V

њему стоји:

привидне величине, имала је двоструки реп ') . Али

сјај јој нагло опадаше, тако да се почетком новем
бра већ тешко могла видети голим оком•), па зато

у ЈЕДНОМ СТАРОМ РУКОПИСУ
у УниверзитетскоЈ би лиоте

У трећем заnису I'OIIOJЖ се о К1*е'1'11 о.. 188.. '18
је један од ретких записа о acтpoнoiiCIDПI nој

који даје податке о писцу и месту nос:матра-...

посматраче са Земље . Комета Енке прошла је кроз
певихел 16 септембра 1825' 0), али се могла посма
трати само од 13 јула до 7 септембра 182511 ).

често помињу као опашите звезде.

ТРИ ЗАПИСА О КОМЕТАМА

- -----

ено померање

. 1875 21 0.
З) Guillemin А. , Les cometes, P ar!S
'

UVOD
PGreklo i пaztvt sazvezda. Za sazvezda i njihove
nazive zna se u Astronomiji od najdavnije proslo.sti.
То su, kako izgleda, tekovine jos onih vremena kad
је covek pocinj ao u zvezdama otkrivati oslonce na
neЬeskom svodu, pom'Jcu kojih је motrio i pratio
kretanj a Sunca, Meseca, planeta, а koji su mu ujedno
sluzili i k ao n ajsigurnije putovode, kroz prostor i
vreme, narocito dok se kretao ро Zemljinoj povгSini.
Da Ьј seb1 olaksao snalвZenje medu zvezdama, izdeli'J
је nebo n a m anje delove, sjajnije zvezde u njima
skupjo u grupe - sazvezda i nazvao jedne imenima
zivotjnia: L av, Bik, Medved, Orao, . . . druge imenima
ljudskih Ьiса: S tr elac, Herkul, Orion. P ojedine sjajnije
zvezde u gгupi n azjvao је imen om organa, ili dela
tela, na Ьicu koje је sazvezde trebalo da pretstavlja,
napr. : oko Bikovo, srce Lavov'J, kraj repa Medvepodrazшnevajиci tako
dova, rame Orionovo, . . zvezde na m estu tog organa и gгupi. Izиzetno sjajnim
zvezdama na n ebu davana sи ј posebna imena: Sotis
":: Sjrjus, Luge!
Regulиs, . . . То, naravno, nije Ьila
Sistematska pode!a n eba na delove, ni zvezda u grupe.
lzg!ed grupe пiј е bliZe 9pisivan Ьiо, niti njihove gr a -

=

n ice t acnij e odrediva ne i povlacene. Uostalom, Ьliie
о oЬ!i lru sazveZda tih prvih vremena nista se danas
ne zna.
Najgtariji pregled sazvezda i sjajnijih zvezda potice iz vrernena oko 130 g. nase ere. Sacиvan nam је,
u оЬ!ikи kataloga, и sedmoj ј osmoj knjizi Ptolemejeva Almagesta. А raden је prema nesacuvanom, oko
tri veka starijem, Hiparhovu katal'Jgu i spisи • О sazvezdima nekretnica •. U пjemu пalazimo eklipticke
koordinate 1022 najsjajnJjih nekretnica, vidljivih u
ono vreme sa ostrva Rodosa, odakle ih је Hiparh posmatrao. I vidimo da sи rasporedeпe и 48 sazvezda:
21 severno, 15 jиzno od zodijackog pojasa i 12 zodijackih.
Sem toga u katalogu nalazimo i prividnи velicinи
svake zvezde, sto се reci priЬ!izno p1'ocenjeru stepen
njena sjaja. То је znacajna odlika njegova. U tvari,
opet, zasluga Hiparhova, koji је, prvi, svrstao Z\'ezde,
prema njihovu sјаји, u sest klasa • prividnih velicina« .
Zvezde taman j'Js vidljive golim okom иvr tio је и
klasu seste prividne veliciпe ; od ovih nesto sjajnije u petu; jos sjajnije - u cetvrtu; najsjajпij e је т
stao kao zvezde ргvе pгividne velicine. Svima potonjim katalozima i zvezdaпim atlasima za skoro dva -

ll8tldDih veJшva aluliD је ЬО OIDOVB Иtparh
Ptlllll!lllutitw JtataJ.oe. NJeJ098 ј podela severnoa dela
;,.,...
na •azvelda 1 aazlvi ovlh ва~v~:
1 do danaiDJee dana. NJeeova pode1a zvezda u
privldnlh vell~lna odrta1a :~o~:uhva~a Ьi1а
J4edutim Је, u ovom
"""'
ш·
usto u'
IV8P oiwТJ•• t;retlna vldlJivih nekre !Са.
.
Djemu nllu ЬШ роЫ!Iе opii8DI l.zg1ed i oЫik : ;
~·-lh 18ZVetc!a ni ozna!!ene njlhove ma 1 pri
.....
'
111!
Ьrој zvezda na gra,ranlce. Tako da ве za pri an
Ci kojem od
nlcama sazvetc!a, nije pouzdano mog1о re
!!etkom
D.jlh one prlpadaju. Та је oJwlnost d~ve1a, ~ rvih
иdamnaesV>i sto1et:a, kad se pri~tupi10 !zra Р zvezdanlh karata, do uvodenja noVIh sazve!da. ~::r~
zovana su, na sevemoj ~sferiezda,
no~a s~~oj helh aranl!!nih · neodreder11h• zv
• na
.
~eri od oniь zvezda koje u Hlparh-Pto1emeJeVU
katalogu nisu Ьi1е nj oЬuhvai:ene.

Prve Jr.ar&e ПIVelda. Medu tim prvjm .~~rtar:
zaslu!uje da Ьude pomenut Bayer-ov aUas k'>J 1 Је, Р
naalovom Uranometrla, ugledao svet 1603 g. Nl ~а
njegovim kartama, doduAe, njsu јо§ sazv.~a raz:;::n;S
~ena. All se u njemu prvi put pojavljuJU, ро
. .
Ptolemejevih, 12 n о v ј h jufnjh sazvetd~, - koJe ~
na danalnjlm zvezdanjm kartama nalaz1m~. Drug
zna!!ajnu osoblnu 1 korisnu novjnu pretstav1]a ~d't'>m
aUasu - na!!in za ozna!!avanje zvezda u sazve lm.a,
koje је Bayer uveo. Ideja је, doduAe, ~ takav na!!ID
ozna!!avanja, neAto ranjjeg datuma, al1 ga је Bayer
prvl primenio. Zvezde u sazve!dlma ozn~/!avane su
slovima gr!!ke azbuke. Prjtom је ј azburo1 red s1ova
iskorili:en da se njjme ozna!!e u sazvetdu z~ez~e ~
njlhovu sjaju: prvim s1ovima azbuke o~~!!avaJUCI na]ljajnije (а Ursae majoris, ~ Ursae maJOf1S, ... ~. Ursae
majoris, ... ). Gde njsu s1ova gr!!ke azbuke ~11~ dowUna Bayer је koristjo i 1:itinsku azbulw. ТаЈ щego.v
na!!ID 'oortao se i do danas 1 koristi se za zvezde pr1stupame s1obodnom oku.
N~to kasnije, lza p'}jave ovog atlas~, pada (16~9
g.) prona1azak astronomskog durЬ!na. NJegovo.m .?I:menom се se broj dotada samo golim okom . v1dlJ1~1h
zvezda nebrojeno puta povei:ati - te1eskopskim, g.oli~
ok'>m nevidljivim, zvezdama. ZЬog toga sad b1va 1
Hiparhova ska1a prividinih veШ!ina, od Aest klasa,
produtena da1eko preko 6; uvedene su kl~ : 7, 8,
9, . . . 14, 15, . . . prividnih velil!ina. Za оЬе1еzауаще
zvezda u pojedinim sazvezdlma, ~d о~е . zaзedn?
nisu Ь11е dovoljne, uvedeni su arapsk1 bro]eVI: 2 Cet1,
61 Cygni, 89 Herculis, . . .
• .
Ovo naglo povecavanje broja zvezda u sazvezd1ma
lskori§cuju pojedini astron->mi da obrazuju ј poku.Saju
da uvedu nova sazvetda, sa novim nazjvima. Tako је,
od polovine sedamnaestog ра do konca osamnaestog
veka, gotovo svaki astronom, od onih koji su ra~ili
nove kataloge zvezda, uvodio, ро svom nahodeщu,
ро neko novo sazvetde ј nazivao ih imenima ро svom
izboru i ukusu (ne bas uvek srei:nom). Uveden'> је,
u tom razmaku, oko 70 novlh sazveZda, tako da se
njjhov ukupan broj, na obema hemlsferama, рорео
Ь!о pol!etkom pros1og veka na 117!
Ustvari је Ьila ova pode1a proizV'>ljna, usto opet
nedovoljno precjzirana. Zbog neoЬII!nih ј neprik1adnlh naziva sazvetda - njje medutim Ьi1а ni priznata,
ni prihvacena. KorШ:ena је ј dalje, uglavnom, Нiparh
Ptolemejeva pode1a, dopunjena sazveZdima koja su
uvell Hevelius i Lacaille, а, mali broj i Halley. Na
temeljima ove, jos nedov->ljno utvr~ene, podele nebeske s!ere izra~ivace se posmatral:ka Astronomija, l:ak
i Astrofizika, tokom celog pro~log i tri prve decenije
ovog sto1ei:a.
Oznake za zvezde. U Polozajnoj astron->miji, doduAe, koju samo polozaj zvezde interesuje, usvojen је,
za njlhovo obelezavanje, nal:in, koji је Argelander
uveo, u svom epohalnom katalogu, Bonner Durchmusterung. Т'> је katalog priblitnih (ekvatorskih) koordinata, sa priЬliinim prividnim veШ!inama, 324.188
nekretnica, sjajnijih od prividne velil!ine 9.5, izmedu
sevemog nebeskog pola 1 2° jutne deklinacije. Kasnije је Argelander-ov ul!enik, SchOnteld, ovaj katalog

do unlo polo!ajima joi 133.659 nekretnica (n~to {:ak
ј .:..ыiа sjaja) do 23° jutne dekli?acije. Svaka Od
lh nekretnlca ozna{:ava se, kad зе о njoj re{: Р'3
~elander-u: slovima В. D. (p«X!etnim s1ovima nв'zlva
D.jegova kataloga) i brojem stepeni (sa znakom) dekU.
nacije zvezda iza nji~; na~r.: В: D. -: 28°1478, ш в. D.
+ 15'2906. Kasnije зе taJ nafш pnmenjen 1 na sve
ostale zvezdane kataloge, kako vizualne i teleskopske,
tako 1 fotografske.
u ostalim' oЬlastlma P')SП!atral!ke Astronomije zadrtan је 1 da1je, za zvezde i upadljivije objekte Pristupal!ne slobodnom oku, Bayer-~v. pr~cip obeletava.
nja: za zvezde - s1ovo (gr?ko 111 1atшsko) , ili broj
lspred imena sazvezda u .ko]em se опо nalazi, napr.:
~ Persei, Е Orionis, а Aqшlae, 61 Суgш ; za ostala tela:
naznaka objekta i~a imena sazveZda .k'>jem pripada,
napr.: velika maglina u Andromed1 ; ]ato u Herkuiu.
Sistem s1ova iSpred imena sazvezda zadrian је
јо§ u dvema oЬlastima. U Astronomiji promenljivih
zvezda - svaka promenljiva doЬiva, kao svoju konal!nu oznaku: ро jedno, ili dva slova ispred imena
sazvezda kojem pripada; i to - vizualne pr'Jmenljive
prema Bayer-ovu nacinu, napr.: о Ceti, ~ Persei,
11 Cephei, ... ; osta1e - latinska slova ispred imena
svog sazveZda, drieci se pritom, prema Argelanderovoj sugestiji, ovog reda slova za zvezde u istom sazvezdu: R, S, Т, ... , Z, ра zatim RR, RS, RT, .. . RZ, SS,
SТ, . . . ТТ, УУ, . . . ZZ, ра АА, АВ , . . . А, ВВ, ...
napr.: Х Cygni, RZ Cassiopeiae, AR Lacertae, . .. za
nove zvezde zadrian је sistem: iza reei Nova (ili samo
N) - ime sazveZda u kojem је otkriven a (napr. N'Jva
Geminorwn. Ш samo N. Geminorum) . Najzad i meteorski rojevi doЬivaju nazive ро imenu sazveZda u kojem im se nalazi radiant; tako imamo roj eve: Leonida,
Perseida, Orionida, . ..
No bas usled naglog razvitka Astroпomij e promenljivih P'>cinje se, vec od poloviпe proslog veka, sve
jal:e osecati potreba za tacnim razgranil:enjem nebeske sfere, za povlaceпjem tacпih, а, ро mogucstvu, i
pravilnijih od dotadanjih gra пic a sazveZda. I pred1oga је Ьilo kako d a se to razgr anicavanje izvrsi, no
- nisu p1·olazili. Trebalo је sacekati osn ivanje Medunarodne astroпomske uпije (1919 g.) ра da se, pod
njenim okriljem i пadv:Jrom , pristupi ostvarenju te
ideje. I pristupil.o se 1928 g. N ovinu pri novom razgra·
nil!avaпju pretstavlj ala ј е okolnost sto su za granice
sazvetda usvojeni lukovi n eb eskih meridijana i ра·
ralela (epohe 1875.0), Konaёho su, dakle, napustene
stare granice sazvezda. А nove su morale tako Ыti
povlal!ene da od po2'.Ilatih pмmenljivih n i j e dп a ne
promeni svoje dota danje sazve~de. ~ta vise postignuto
је da ni zvezde obelezen e B ayer -Flamsteed-ovim bro·
jeYima nisu (sem sasvim n eznatnog broj a) promenile
svoje dotadanj e sazveZde. Samo r azgranicavanje Ыlо
је povereno <:>d strane Astronomske unij e belgiskom
asronomu Е: Delporte-u, kasnijem d ir ektoru Briselske
opservatorije, od koga је i potekao pred!og da se ono
preduz.me.
.
3
Ovom podelom zadriano је svega 89 sazveZda ."
obema hemisferama, i to : 4В Hiparh-Pto!emejevth~
12 juinih sazvezda koj e ј е Bayer uveo, 15 sa obe~
hemisfera koje је Hevelius uveo i 14 novih, na Ј
х
т . 30 sazve.. nom nebu, koje је Lacaille obrazovao; 11 · . 1·tkih
z~a sevemo, 46 juzno od ekva tora i 13 zaJedn
obema nebesk:im h ernisfer ama .
V . v. Mi§koviC
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h
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Прво уцртати nривидне положаје, дате ефеке
ридом ,

Мене

Јул

У што пр~цизнију звездану карту новијеr
еквинокци]а ( ако ]е карта старија, треба претходно

•

Авгу с т

Септембар

nолож а] е пл анете

nревести на

исти еквинокциј

по

упутствима која су обично уз такву карту при.nо

жена). Затим,

налазеhи ту област неба дурбином,

па жљивом оцен?м сјаја, међу свим звездама у пољу

1
Прва четврт
Пун Ме се ц
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m 1

4 13 09
11 23 50
20 з 17
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1 5
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су по своји м nривидним ве'личинама најближи сјају
пл анетоида У ефемериди. Коначно препознаваље
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пл анете

се

може

извршити

на
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начина:
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још
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неколико
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сво] nоложаЈ nрема осталима је тражени планетоид

. 2. Ако је расположиви инструмент екваторија~

Плав ето иди
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сј ајнијих

КОЈе се могу пос ма тр а т и у ток у овог тромесечј а. То

су : б Хебе са опозицијо м
зицијом ll.X.
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04.6
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7.5
7.4
7.4
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27
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/i ! 95ОЛ

h
1
1
1
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-4
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24.7
16.6
07.3
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35
41
48
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6.5
6.8
6.7
6.8

Неб Ка.ко је доста тешко nрепознати ов е објекте на

У (Јер немају, као ни звезде, уочљив привидни

~~· nрепоручуј емо аматерима који немају ори
екваторија л,

гућност уnотр ебе ка квог фотографског објектива
од о ко 3CAt nре чник а и 10 до 20 C..1t ж ижне даљине
монти р аног

-10
- 13
- 15
-18
-20
-22

ВЕСТА

сан

н е колико

систематски ме~а свој е време nрола~а у односу на

ХЕБЕ
Датум

4

југ, nланета се може пое

м е на nролаза ПОЈединих објеката кроз кончаницу
nр и неn окр е тном инструменту. Ако се ово мерење

др уге

6

-

nознати мер ењем,. помоћу часовника, разлика вре

следећи

поступак:

ек в аторијално ,

з аједно

са

визуалним

дурб ином. Потр ебне експозициј е ћ е з а ср едње осет 
љив нега тиј! СКИ мате р ијал, око

ДИН- а, бити

18°/ 10

од 30 до 60 минута. А ко ј е пр или ком сн имања npaћe':la визуалним дурбином н е ка з в езда (обич но сј ај
ниЈа) планета ће на с нимку бити кр а тка црта којом
]е претстављено њено привидн о помер аље за време

.:нимања .

Дужина

црти це

је

nропорцион ал на

бр

зини планете, жижној даљи н и објектива и вр еме н у
<!кспонира њ а, а њен nрава ц ј е пра в ац тангенте на
~утању
У
т ренутку
снимањ а.
Ост ал е
аривидну
:шезде, ако ] е nраћење б ило добро, м орају на нег а 

т и в у бити цр не тачки це. Врл о мало је в ероватно
да ће се ка о објека т за nраћењ е в изуа лн им дУР
бин ом. сљу•щјпо изабрати ба ш тра жена планета .
Тад а ] е сл ик а друкчија: план ет а ј е тачкица, а све
з в езд е
ЦИ Ј е

nараљељне

као

У

цртицf:

nр е тходн о м

исте

дужине

случај у

тр а r

и

о р ијента 

п ланете.

Тр еба додати да је у с вим овим сл~ајевима в р л о
тешко идентификовати пла нетоид у близини за 

:2'оза (дневне nро мене у а или у 8, или обе заједно,
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8 18 14 Сатурн у в:онј)'ИЈDЏ1ји

30 111 -

. .,. С1ИЦ11· ktt~ нам се (nосле rорње кон
ј)'10СцмЈе с:а Суuц 11) nocrenetto lфltблюкааа те

Уран у хонјуихцији са
Сунце»

30 -
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22 16 -

Венера у конјункцији

26 20 Селт. 9 21 -

С.Ј1nЖ - после оnозиције, кpc:tle се ретроrрадно
• крсn с:азu Jlt))o Скорnије. 12 авrуста је у застоју

25 20 -

воЈа

Сунца (коuјуккција 21 сеnт.!).

28

s

17 52

w

с Месецом

1 39

s

с Месецом

о

s

с

18
23

о

Јулитером

Меркур у застоју

Меркур у доњој конјунк
цији са Су1\цем
Меркур у застоју

9 8 27 Сунце улази у знак Bare·

nочетак јесени.

'

Меркур у највећој елонrа
цији

диреК1'11О кретање до краја

троме<:

27 26 Е

цији

АО - 1.2 а nреЧНК1t ОА 32".7 на 29".0.

а затим t1аст вљ

26 19 12 Венера у конјункцији

•d . Види се у јулу до 211, док у сеnтем
бру залази око 21h. Растојање Зе~о~ља - Сатурн
с:е nocren но noaetlaвa, те nривидни прс:чник
Сатурна оnца од 18".3 ва 14".2. (Привидне осе

28 14 56 Сатурн у конјункцији

Вфе•еР•Ае вeltiiX uро•евљивих
ма

М•иимуни

з

..,••

' Perиl
DpO.tltNI t}aja

1
Ју а.

11r.

од 35 до 2.3

Dp••·

"А,

Звеэ.11а

Ч вс

Датум

CtDT.

5
25
28
14
17
19

1

3 Cephel

3
о

iiромене сјаја
од 4.3 до з б

4

iipuв. вел.

1
22

б

3

29

1

11 Aqullae
аромене сјаја
оd45до37

о

9

iip111.

к

с

и

м

у м

Ко.аета Aтcmd-Roland, СНU.Аt.ЈЬе!Ю

јул

IBI".
се

nт

јул
авr.
сеnт.

ltЛ .

27/28 anpUAa 1957

па оnсерваторији у Бео~раду (~оре)

1744

са вишеструки.~t рсто.м.- цртеж од
В .м.арта

1744

(доле)

и

Ч ас

Датум

НА ТРЕЋОЈ СТРАНИ КОРИЦА:

Ко.аета од

'

о 01"

с Месецом

xoptnOfПOIII :IC!or с:ае ракиЈеr •-

аелкчМIIа. У с:ао11 nptralfNIOII кретању nролвэи
с:а::t..-Ьа : лu. Дееојка и ваrа.
.

СЈт1е!17 е•етеао

13
8

25
10
20
13
21
25
2
30

1

21
о

2
19
21
1

23
з

20

59

s

А

N

о

1

Е

R

А

V

Е

U

D' ASTRONOИIE

АС ИОН

ЕТ

D'ASТRONAUТIQUE

~--------------------------------~~::~~~~S~E~P;ТE;;~M~B;R~E~19;~;7;-------------:N~o~з----)
BEOGRAD,
:t
ANN

JUILLEТ

EV

ГОДИНА

Soc:i6tё лstronauUque de l'Union A6ronauttqu8

V

DВОГРАД. .Ј7а-о8ПТ8118_... 11107

~ лatroaorni4Ue »R. ВoikDY~• et de ~ 4/1, Beogr&d. Youplav1e.
8u1leUD de Ја
-••vt Ad-e· VASIONA, UzUDde Youa- е.
·- ·

траи из Беоzрада

сате.~tит nос.жа
n · м• ЋУРКОВИЋ
n • Вештачки
Т4Ч'ЈС1С. сател.UТ -

н. ЈАНКОВИЋ,
реи веш б .-аzлииа _ кос.жички синз:ротрои
GEOFFREY BURBIDGE, Кра
. _.
иеистtтаии nростор
КОНРАД РУДНИЦКИ, Како иcnu~~ne_0 :_ -

васиоие -;;К-; ~G~R-;; GAMOW, РакетоЈt око Месеца

KRAFT А. EHRI
.
t · Mrkos
(: CEPINAC Prve be!eJke о novo] kome t
.
~
р. ДАНИЋ • 'два велика систе.жа 11 астрои.о.жи]и
t k
t
~~ . DESIMIR JOVANOVIC, Pиtanje sov]e s og

-

-

-

be!eJke -

Novosti i

-

-

-

-

-

кмж
кмж.

иаше

ameтickog

-

-- -

nочетиике

ВЛАДИМИР АЈВАЗ,

.
БРАНИСЛАВ

д -р

Дату.~t, 4 октобар 1957 ~один.е, када је у
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доба и у историји -н.ебеске Аtехан.ике, која no
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ЈАНКОВИЋ ,

0 АНОВИЋ , СТЕВАН КОРДА • СРБОЉУБ МИНОВИЋ и МИЛОРАД ПРОТИЋ
Ј В
Одzовории

Астрономскоr

друштва .,Руђер Бошковиh" и Астронаутичкоr друштва

Ваз.цухОПЈI~ввоr савеза Југославије, излази четири пута годишље.- Годиnnьа претплата
240 динара, поједини број 60 динара . Чланови оба Друштва добиЈаЈу часопис бесш~атно.
Ученици

свих

школа

моrу

користити

колективну

претплату :

четири

ученика

КОЈИ

се

учлане у једво од Друштава, уз снижеву чланарину од по 60 динара rоди_шње сваки,
добијају заједнички један комплет часописа. Уредништво и администрациЈа : Београд,
Узун.Миркова 4/1. Телефон 22-371. Чековни рачун 101-Т-318, са напоменом ,.ЗА
ВАСИОНУ". Поштанс:ки фах 872. Власник и издавач: ,. Аеросвет:· . лист ВСЈ . - Адреса
Астрономскоr друштва .,Руђер Бошковић": Београд, Волгина 7, брОЈ рачунске књижице
10-КВ-32-6564160.

/

U IZDANJU

-

Штампа Војно

штампарско

предузеће,

Београд

ASТRONOMSKOG DRU~ТV А •RUflER BO~KOVIC «
USKORO IZLAZI IZ ~ТАМРЕ

КАRТА SAZVEZDA SEVERNOG NEBA DO -30° DEKLINACIJE

formata

50 Х 50

о кретању и nоложају сателита

-н.ад хори

зон.то.Аt Бео~рада. 7 октобра Р. Тадић., тех-н.и
у

електрон.ској

лабораторији

Оnсерва

торије успео је да npu.~tи њеzове радио сиz
-н.але, -чијих н.еколико одкуцаја даје.Аtо он.ако

. - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -1
часопис

и сви

са Астро-н.о.Аtске оnсерваторије остала н.езаnа
.жен.а. Мџ -н.ис.Аtо расnолаzали обавештењиАС.а

чар

уредиик

НЕНАД ЈАНКОВИЋ

ВАСИОНА

Маљутка",

дру~и -н.азиви драиња ово.Аt зрн.цу бачен.о.Аt
у све.Аtир, јури вртилаво.Аt брзин.о.Аt обилазе
hи 15 nута у току дан.а око Зе.Аtље, али је

ZA EPOHU 1950.0
cm, u trl ЬоЈе, na finoj hartljl, u

oЬliku

sveske

Zvezdana karta lzrac1ena је u Astroпomsko-numerifkoj sekciji Srpske akademije пauka, pod rukovodstvom akademika V. V. Miskovica. Kartu је crtao
Milan Cavfic.
Ovaj koristan prirufnik sadrzi sve zvezde vidljive sloЬodnim okom i Мleёni
put do -3о• deklinacije. Naznafeni su polozaji vazпijih maglina, jata, promeпljivih
i dvojnib zvezda.
Uz kartu se stampa i uputstvo za upotrebu i mreza za ofitavanje koordinata
nebeskih objekata.
Svaki ljuЬitelj astronomije treba da ima zvezdanu kartu! Zato trazite ovaj
prirufnik u knjizarama ili porufite direktno kod izdavafa (AstronomskQ drustvo
•Ruder Bo§kovic•, Beograd, Volgina 7). Dostavlja se postom, pouzecem.
Ova zvezdana karta, prva ovakve vrste и Jugoslaviji prodavace se ро
popularnoj ceni od svega 80 dinara, а Ьеz uputstava ро ceni oct' 30 dinara.

како су реzистрован.и н.а н.ашој хрон.оzрафској

траци. Ње'l.ови "nиn, nиn, nиn", no триnут у
једној секун.ди, nродирали су кроз збрку
осталих радио е.м.исија ка 20.005 Mc/ s уто
лико јасније уколико се сателит nриближа
вао Беоzраду. На nриложен.ој слици виде се
cuzн.a.n.и из.м.е!Ју б" з2т 32 5 и б" з2т Зб• СЕВ .

Пос..4U1трања

ор'l.ан.изован.а

nре.м.а

изве

штају из дн.евн.е шта.м.nе остала су ка Астро
н.о.м.ској оnсерваторији без успеха. Најnосле ,

17 октобра Оnсерваторија је при.м.ила од
Љсаде.м.ије наука СССР телеzра.м., упућ.ен. из
Москве 16 октора у 20" ззт, следећ.е садр

жин.е :

"Пос.м.атрајте сателит 18 октобра у З" 44m
Аtе!)ун.ародн.оz вре.м.ен.а у астрон.о.м.ско.м. ази
Аtуту 55°, -н.а висини 30°. Висина дата са та-ч
-н.ошhу ±10°. Контролна су.м.а цифара 33.
Астросовјет . "
Ми ка Опсерваторији н.е.м.а..чо дурбин.а
-чије би поље вида било већ.е од 2°. Пре.м.а

TO.Ate

кe-~tozyhe је било посАС.атрање дурбин.о.лt.

сл .

1.

Одлучили САО да noc.tU&тpaњe об88аао
окоАС., као код обич-н.сп nосАС~Тр~м.а

.-.I'I'IIJ•I&,jr

Дати ази.АLут и висииа за дата !'1118N~8tc

рачун.ати су у ректасцекэк;у и cJeiCA11&t11118plfl~ ~~

На тај -н.ачин. н.а звездаио; кapru oCieACIIItll•
је nрибли.ж-н.а област кроз ко;tу ILe
npohи. Користили с.-о "Карту caэeezfJa
верн.оz

н.еба"

коју

је

издало

.,.

Aeтpoкo.tiCICO

друштво у току ове zодин.е.
У н.оhи из.-е~у 17 и 18 сжтобра CICI&C:NIQ'
Опсерваторије, Љ. ДачиiL, и ја обаеЈЬuu с.
редовн.а nос.АС.атрања двојн.их звезда. У 3" 110
средње евроnско.АС. вре.АС.еиу (СЕВ), u.tu у 2 110
Аtеђун.ародн.о.АС. вре.АС.ен.у (МВ), npucтynu.tu е.-о
сравњивању карте са звездсuш видЈЬиви.а ма

кебескоАС. своду. На заnад-ко.- хоризсжту оее
liали су се ретки цируси. Налазили САО се 11
купали Цајс рефрактора 65/1055 cm чкјt&
н.ас је nокретни nод изди~ао из-кад дрвем 11
парку Звездаре, zде се Оnсерваторкја ка
лази.

Расправљали САС.О о

nривид-кој

величини

сателита о којој -ка.Аt у телеzра.Аtу није ништа
ре-че-н.о. Ретки цируси и nојава доста близу
хоризонта -кису обеhавали успех nос..4U1трања,
н.аро-чито ако буде nете nривидне величи-ке.

То је приближно zран.ица исnод које се ова
кав објекат -ке .м.оже заnазити. Но nовољно
је било то што је тренутак nојаве н.астуnао
у вре.м.еку

пун.оz

вешта-чкоz

44т Сунце је било ка око

сателита .

1<?0

У

ofh

исnод хоризон

та, а у 5" гвт -ка.п.азило се -ка во испод хори
зонта, када је веh толико вид-ко да се, окре
нут

истоку,

.м.оже

-читати

1Сруn-кији

текст .

У 4" 44т СЕВ сателит је -кад хоризо-кто.Аt Бео
'l. рада требало да буде пре.м,а заnад-јуzозаnа
ду, што з-ка-чи да је био скоро у фази ny-к<n
сателита . Пре.м.а то.м.е требало би да буде
видљив и поред -кеnовољ-ких услова.

Пред пос.м.атрање треба.п.о је укључити
хрокоzраф који.м, би се nреко електрич-к<n
контакта убележа вало вре.м.е nрод.аза сате
лита поред nојединих звезда. За сваки слу
-чај и.м.али с.м.о и јед-ку штоnерицу . У такви.АI.

Време појединих сигнала . Од датоr времена часовника (доле)
треба одбити

0•.35.

ПРВИ ВЕШТ А ЧКИ САТЕЛИ
Као вел~чакстве1еа nобеда .људе1ее ,.1&САК

одјеtСКула зе вест да око Зе.-.ље хружк ;ош
;едак сателит, вештачки, nоред око~ староt,

nраво~. сви.А~.а добро nо:шато~.

И досада ;е,

nовре..еко, од вре ..ека Галилеја, објав.љива
ко откриhе nокеко~ сателита, nратиоца кеке

уда.љеке nлакете. Ая• вест о којој се ,.OtAo

"итати
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nсму nреко електрu'tких ко..акди.

На nркложекој слици даје.Аtо ?бласт неба
кvда је објекат nрошао. ПоложаЈ изнад Си
је

за

nрет

жодка два nоложаја вре.Аtе зе оцењеко

npe.Ata

штоnери_цо.Аt,

а

видио nоље њихових дурбииа, или кије оста

вио та.м.ки тра~ иа
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свод

nрвоэ -ч.ет врти

·

за

,

дато

време .

а иnак э·оэ· ј ·е сјај
био исти као
.

у тренутку nојаве, када эе био Р акети~t
уштаn. Поред тоtа, на nоловини nута, дато~
у topњe.At npeui.eдy, Ракета је била О'tевид~tо

рити о заtревању ваздушиоt стуба иа nуту
висина иор.Аtалио

из.А&е~у 90 и 150 km иад ЗеАЈЬико.ч nоврши
ко.t&. Дакле, nросто видите звезду како се

nолако креhе .Ate~y остали..

nовршине Ракете изложене Сунцу . О ва npo-

звезда..а ~ебе

по сле овоt nос.чатрања .'tекали с.м.о вре.че
· дак
сателита . Иако эе

nролаза вешта'tкО?осваз· ао

· nрава
О'tеВидно Је

•
тре-н.утку

своt nyнot сјаја

" БбМ
е а
ес е"1tу
Ц
сла б иэ·и о д nете

.
nривидне величине, эер
и
ос..атрања

ОС.Аtатрање

.чи

ta

нис.чо

·
Је

nотребно

поре д

ви д ели .

и.лtати

дурбине са кратком жижно.Аt

nажљиво~

За

даљино.~t, са

10 cm nречиика и
10 и 20 стеnени . ми

аре.~~.е, азк.аут, висину и сјај за три обеле

noљe.At uз.Ateby

ие.Аt11.41.о таквих дурбииа, па лов на

З" 2zn'.9

3 23 .5
3 24 .1

3.

61°

18
356

h

55°
50
30

Пр. вел.

2

2.5
2

На nитање шта СЈ&О nос..атрал11. иа.аеhе
се као јед11.ки од~оаор Ракету-сател11.т. Комд

љутку" зависи .Atнoto од

било да

.AtY

nролаз

кроз

ње~ово

С В ет .лocUJI.!te

жгке та"ке иа карти.

1.

вак области Зе.АtЉиие ат.Аtосфере ска~о .. на

nрава које је 'tовек изу.Аtео, nуштеи
да се креhе по одре!)екој nутањи брзико.Аt коју .AtY кису дале слеnе силе
nрироде, в еh y.At који је ов е силе y.Ateo
да схвати и да их уnре~ке у кола

тање, ;едаи npaz са којnа he се КЈЮ"КТК 1t
васиоку . Као што тешки бо..бардер иоск шrо

веhо.. брзиио.Аt и иh што веhу вксику лак.

ловачки авиок иадзвучке 6р311.ие, да бк

уштедео 1-ориво и дао nочетку брзину у
телит

nослужити

да

васиокски

А ли

'tов ек

је

сањ ао

вuд»U.Ч
д
заса а

" Лу11.у

Ма-

cpehe. п о тр еб11.о 6и
neputeJ,. иаэ· б.л~

peltи) ка којој

he

се будуhи ваС11.0ИСКU

и

.Аtаштао . У .Аtитско вре.м.е, ка да су бо 
tови силазили с ке ба, Х иnербореј аt~

тачку ЗеАС.Љuиој nовршиии, буде У т~е11.у;:~
кад је иад 11.ашим хоризоитом, а да эе У
тренутку уједно и

или иајвеhе?-

nу-н.

.ACmyh.e?-

Вештач?Си

сателuт,

сјаја .

Воу-ји кеnраве дке небеске бо~ове
~а!5а стр ела.Аtа. Ни.чрод , библиски
краљ-буктовwик, вози се nти'tјо.ч за
nреи.ч до кеба и од аnиње стр еле ка
невидљиво~а боtа . На сли'tак ка'tик
вози се и Соло.чук, у срnској nри'tи,
и врхо.ч ражњ а удара у ке бо. У nер

јако.ч од елу јастреба долеhе до кеба

Икдијаиац Мај'tаул, док се древки
Асирац Етака уnлашио када је са
ле!5а сво~а орла оnазио да Зе.чља не
стаје nод њи.ч.

Но, кије се остало са.м.о на nустој
мшти и ма!)ији . Давно пре наше ере

З'Н.ало се за ракете, а 1500 ~одине Ван
Ху долази на .чисао да њихову сна~у
употреби

за

летење.

За

п. м. Ђур1СОВU~

великои

З.tщја nрив езао је 47 ракета и, nошто

је сео ·н.а ње~а. nотnалио их све од
једно.ч. З.чај noлehe у небо, расnада
се и нестаје у ди.чу, заједно са y'te-

x-..

.Аtандарино.ч. Ње~а век и по ка

СКије nодражава Сирано и -

стиже

К4 Месец, наравно са.чо у .Аtашти.

досnе

Он. ј е та полазиа стакиЦ~~ ("кос.аодро..", ако

c.Ate.Ato

стаковкик е 't В рсто држала уза с е око 

теже.

брод

ка вelte даљике уз .Аtа'ЊУ nотрошњу ~оркаа.

бески nростор. Јер кије лако доltи до
кеба. Око је из~ледало резервисако
за бо~ове, а Зе.Аtља је свој е с.м.ртк е
ви.м.а

.aw

npo-

pe~eкo.Ate ваздуху, тако he и вештачкк сса

својих скова .

Абарис летео је око З е.м.љ е иа Аnо

објектива.. од око

2.

;е иаnрав.љек људско.Аt руко.Аt, nоди~иут из

локовој стр ели. У nрастарој Кики цар

скоt свода. У nрклохеко.Аt npeueдy дазе.11.0:

А

сиоки. Радило се о сателиту наше nлакете,
'К4.Аtа иајближе.Аt, а који се тек "родио" . Ок

нису били О'tевидно tушhи. Пр е.ч а то.м.е nро
.м.ене у сјају моме би nотицати од npo.~te~te

њи, или обртања Ракете око њ ене осе .

мв

nлo'tQ.Ata

слабије~ сјаја. На ти.ч .чести.ча р етки ци~уси.

.Ateнa .АtОЖе бити nоследица. кр е тањ а у пута

је

фотоtрафски..

nотребна је једна no.aohмa СТСZИКЦ4 за по.w

жак nут тр е бал о је npeltи да би с е
оки остварили, да би с е nоле тела у ке

Ње~ово кретање је далеко сnори~е
од кретања .Аtетеора. Разлика од .Аtетеора Је
и у то.Аtе што не оставља за собо.Аt никакав
траt. Област, у којој се кpelte вештачки са
телкт, толико је ретка да се ие .Аtоже ии tово
.Аtетеора чија

и

астроко.Аtа, који случајко кије ушао у

mcy

• . •• - - • -- - . . -· .

бројању. Као што се види, објекат је npahe.к

mco 9()8.

nролаза

ковииа

које са свих страка вребају кова тела у ва

Путања ракете У nројекцији на н еб ес ки

Отвор куnоле био Је сувише .м.али,

одрtфек

nри..ерака

Вак Ху-оваt з.-аја, окк се ке .t&OaJI одјNмоа

викутк у ..е~узвездаии nростор. Bu~&~a~ 8о
~иња-.-ајка, ЗеАЈЬа, ие nушта тсnсо .48ICO
своју децу. Да би се cauadii.A4 њгка Cll.t&

Давкашњи су то скови, а ду~ и те

na је Дачиh с вре.Аtека ка вре.м.е обртао ку

риуса

• • . . _: · •• .r

,

осмтрајуltи nутању .Ate!5y ~везда.м.а и сјај
објехта

.Аtилиоки.А~.а

"ево~ систе.Аtа, који је досад из.Аtакао оштро..

Qr

••

·.·

···.
(Ј

•

••

·. .

,,

·.

,

'

у

слушати nреко радио таласа широ.Аt света,
кије се тицала кеко~ давиашње~ члана Сук

И даиашња М4Ј11С4 ;едкодЈ~шtю 1lpl&3ll8je

ракете као једкко cpedC1'80 за ....,. 1СрО3 fJa.
ваздушии nростор. Алк .1111 xo.A8QCO
ракетки nројектили б11.лк далеко од tcpZt101

Совјетски вештачки сателит.

.
811, _. . OllpiiWfON СО 3-....оА 1& tiO 1COn/

~·

• ....,...,.., с:..tе7'01'М·
да
Jloшna кашкж дсаеикх nредака nоt&мње
""'7'•- •к7' 1С4О
ке АиЧК,
_. оетеоРЈiје. ВешNчхм ....
к ока
81C2'1&tl0, tc.a Абаркс081/ стреАЈ~ сuрокд AOZJ/ 6u-

1CPJIZ" сжо ЗеАЈЬе, Botl к к КА
е
... -А-sољмк ,·ер onкne ра1Сете даАе'КО np • .. .,...,.,
,
. .
к за.Аtкшља

АIIШЈiјЈI ОКЈ/ вискку ка КО10Ј су ОК
тsа
At& до стскују боzовк. А к Вак Xy-osa жр
.

ј

.... -А уэалудtс.а ккти њnов nокуша1
•
зе.-аља
t»с.акс.tек. Мкто каучккка разних
сва
радкАо је tc.a усавршавању ра1СеТа. Као к .
мк е џаЈИ6

дру14 велкка доет1&~куliа чоsе'Кова, тако зе и

оео nоследње nрокзвод заједкич'Ко~ рад~о~

7'0 ие .-кткх nоједккаца, ке~о .АС.коzих n
љења Свој доnрккос остsарењу велк'Ке за
..ксл~ дали су разковрски стручњаци, -

астроко.А&к, физичарк, хе.~&кчари, .AtaTe.AtaТ::~
чарк, .~&етеоролози, ккжењери разних ~ра _
- nочев од Галилеја, Кеnлера и Љутка ко

714

до ои.z, НОА4

зиа-кк.:r и

кеЗ'Какк.т, 1COjla

.... са7'елкт и zоростаску ракету

onpeAK.....

ttn.:A

·-JU

14 ;е кзбаЦКА4·

Плод 1&С1Суства и зиања целоzа 'Ювеча1(.
ково кебеско тело, створеко л.удС~ссц

ства,

кајречитије

сведочи о nовеза~

~:~z рода и nотреби да се ов~ nовеза

кост, карочито ка каучко.Аt n~л.Ј', ЈОШ бол.е
учврсти. Стари су за~ишл.ал д а ~ сва1е0.А1
кебеско.АС. телу nостози кеки
де.АС.ОК, 1Соји уnравља ње~овU.Аt

ух,
о~ 1L.t1(
1Сретање.. 1(

бди кад људU.АС.а и њ.ихово.Аt судбико.Аt. А 1Сад

би та1Сав дух nостозао ка вешта-ч1Со.Аt

сате

литу, 1Са'Кву би

noPY"Y слао човечакству са
сво~ та.АС.КО~ кеба, nуко~ Сунца и звезда, д01с
o~po.AC.KO.AI. брзико.АС. обухва~а васељеку? м-
слим да би nонављао, зазедко са ШШ!еро.АI

и Бетховеко.Аt: "Будите за~рљеки, .AI.ШIUOКI(!
Овај nољубац шаље.Аt цело.Аtе свету!"

Н. Јакков-11.

;к су фор.-улисали оскоsке за1Ссже 1Сретања,

iW~--8A~1H7~~------------------------------------~~
~· :МJOU[OIIC:JDI к ГpiOIC'rejв f:J ...
11080 J1CIDIТ8JDI Краб маг .11ИНу и ПОВ:)'ШаЈОI да
аево радио зрачев.е објасне зрачев.ем 1Ч*01'
те.Р, па су при 'I'OIIe Jla1U.7Iи да за nојед~~~~е

делоае маrлине треба претnоставити да имају

Краб маrлЮfа је један од н~јзанимљ~и

зацкје
C8e'I'JIOe'nl коју эра
~:~::=
Краб IIAI'JIIIIIe; у вeiDDI . . , . _

помоћу спектралних ЛИНИЈа добијају не~

цмја дОСТIОКе 30% АО 40%.

500 000 стеnеНЈf, док се ме~њем температуре

редиво НЈfЖе вре~ости. Овакво објаmњење

ради<>-зрачења

јих објеката Галаксије. •) Она ]е први и Је
дини добро проучени остатак једне сулернове

у вашем звезданом систему. Кинески и Ја
пански астрономи су посматрали њену екс

ПЈЈОЗију
ма на

4

јула

стенама

1054, а -

-

није

судеh.и по црте~
искључено да

су Је

посматрали и стари Пуебло Индијанци који
су иивели у северној Аризони.

Пре петнаест година В. Баде и Р .. Мин
ковски, са Маунт Вилсон опсерваториЈе,. де

таљно су nроучили овај објекат. СнимаЈуh.и
спектре различитих делова

структуре

овог

објекта, они су приблИ}КНо одредили његову

темnературу, густину и брзину његова ши
рења (око 1000 km. у секунди). Пошто не
nостоји разлог за претпоставку да ми посма

трамо небулу са неке специјаЈЈНе стране, то
смемо да претпоставимо да је брзина њене
експанзије у свим правцима једнака оној

коју смо измерили у правцу према нама (ова
брзина је директно измерена из спектра.)
Мерећи привидно кретање појединих фор
мација

и

претпостављајући

да је

њихова

брзина кретања једнака брзини експлозије,
они су успели да оцене удаљење маглине (око
3000 светлосне године) и њен пречник (око
З светлосне године; објекат је лако издужен).
Чим су извршене детаљније студије по
стало је очигледно да неh.е бити лако да се
у

потnуности

квантитативно

одреди

извор

енергије kоји би био довољан да објасни по
рекло енергије зрачења као и енергије кре

тања потока гасова. Током првих nосматрања
откривена је у магЛИНЈf једна врло слаба зве
зда која је сигурно остала после експлозије

претставља непрекидни спектар КОЈИ се ~ат
зраче

атоми

спектра koзera

водоника , хелиума,

кисеоника

итд . Овај непрекидни спектар потиче углав

ном од централног, аморфног, дела маглине,
док линиски

спектар

потиче,

углавном ,

•)

Види слику у "Васиони " за
корица .

11156

г . , бр.

4,

друга

од

кракова у спољњем делу.

Следеhе, зачуђујуhе, откриhе учињено ј е
одмах после завршетка рата , када је радио
астрономија достигла ступањ на коме се да

нас налази. Утврђено је да Краб маглина
веома интензивно зрачи радиоталасе . Колико
је то јак извор радиоталаса може се најбоље

(тј. не би било те врсте као зрачење црноr
тела). ~рва сугестија која је довела до тач
них обЈашњења потиче од руског астрофизи
чара И. Шкловског.

Да бисмо разумели објашњење које је он
предложио, морамо да се вратимо у 1950 r<>-

Краб маглину у листу .,радио-извора" , мада
на nрви поглед она није слична њима , а та
кође је повеhало интересо.вање
за даља
истра}Кивања, јер је она у нашој ГалаксИЈИ
једина која претставља светао објекат исто

времено и за оптичке телескопе и за радио

телескопе . Многи .,радио-извори" на небу

... радио-звезде" .

Тај механи

раЗЈЈога које h.емо објаснити у следеh.ем ~аву,
ово зра~~ње

зрачење

се

често

али би

зове

., синхротронско

му боље nристајало име

., зраче~е убрзања" .

СпектраЈIНи

распоред

енерги~е овог зрачења зависи само од укуnне

енерrиЈе, масе и набоја честице и од јачине
магнетноr поља у коме се честица креh.е . Ово

зрач~ње има још

једну

значајну

Оно Је nотnуно поларизована.

особину.

Особине овог зрачења постале су при
лично интересантне за физичаре, који се ба
ве изградњом акцелератора велике енергије
за наелектрисане честице уколико }Келе да

узму У обзир губитке енергије услед зраче

ња. Под повољним условима ово зрачење се

nуту КОЈИМ иде сноп честица. Руски физичар
Владимирски

и

Американ а ц Ј .

Швингер извели су потребна теоретс ка изра
чунавања овог

е фекта , чиј у је оригиналну

теорију објавио Г. А . Шот ј ош 191 2 године.

Шкловски је претпоставио да се велики
део светлости из унутра шњег дела Кра б ма
глине nроизводи помоhу тог механизма и

кла радио емисија у Краб маглини моћи д
помогне да објаснимо емисију других, не

зато је предЛО}КИО да посматрачи исnитају
nоларизациј у светлости која би, према то
ме, требало да постоји код маглине. Таква
nосматрања обавили су 1952 и 1953 В аша
кидзе и Домбровски на Бју р аканској опсерва 
торији. Они су известили да светлост Краб
маглине стварно показује високи степен по

идентификованих, извора .

ларизације . После тога су из вршили олшир

могу се .,видети" само помоhу радиотелеско
па, што значи да они нису могли бити.иден

тификовани ма са којим вид.ъивим обЈ ектом
на небу, те изгледа да he утврђивање пор~

Добро з· е познато да звезде и многи други
астрономски

објекти

зраче као

тело

црн 0

ед

тако да се може лако разумети и распор.....,

·

позна, .

температура тела. При таквом зрачењУ :кУ

мали део енергије бива

изражен У 0

6

ло

ВаЈ1Р8-

11

eвepnrjy

880118

е.пев:трона 11

npoce'IR)' јачину М81'В8'1801'
У Краб IIU'JIИНИ Чllje је IIJIIICYCI., .CXIXCWI8

да би могла да се ~е

IIOCII8'1'p888

.nичина светлосвоr к радко зрачен.а.. Овк
претпостави.mс да је просечва ja'DIIIa .......,.

ноr n~ у близини цевтра JIU'JIJIRe око,.,._
ног хмљадитог дела Гаус:а. Да
спектар радио

зрачеља

&r

се iiр08-

П'0'1"ребав је

.......

чија је фреквенцкја 200 IOLIIXORa ЦIIIU8
се~унди nотребни су електро101 чкја је енер
ГИЈа око 100 милиона е.пектронЈIОЈI'I'а. Л да &1

теоретичар

зрачи У

укупну

а коЈа се о~носи на механизам нетермичке
ради<>-емисиЈе, nрименљиве, по њиховом ми

гије него што зрачи Сунце на сви:м таласн им
дужинама заједно. Ово откриhе зе уврстило

да маглина

израчуватr

број е.пев:трона р&зЈ1ИЧИ'1'е eвepnrje. Тако.

ли ~· А.лфвен и Н. Херлофсон из Шведске,

облику радиоталаса око сто пута више енер

чињеници

0.0 је

IlhtaoiiCitOI'.
На основу ове теоркје Opr

потврда теоркје

дину и да се сетимо ЈЩеје коју су први изне

МО}Ке ви:дети у синхротрону као континуи
рани П~Јас интензивног плавог зрачења на

оценити по

енергије у њиховом спектру када Ј е
страна

било адекватно, те је

- н.пр. електрона - да зрачи за све време
док кружи око сиЈЈНица магнетног nоља Из

енергије маглине. Посебну велику ~агонетку
пуно разликује од линиског

НИЈе

постало очигледно да мора да се претnостави
нека врста зрачења које не би било термичко

зам би се састоЈао у класичној и добро по
знатој особини ма које наелектрисане честице

супернове и која свакако доприноси свој део

Altronomical lutttutel ol
12 erp. 312. PayJI"''8'nn q ...18::111. . . .
стојк 3&11реЈWDћујуће . . , .
....,...

неприхватљиво високу температуру од око

шљењу, на све

Краб маглина-kосмицkи синхротрон

---~q

нија испитива ња Ј. Орт и Т. Валравен, на

Лајденској опсерваторији, употребљујуhи по

лароидни филтар и фотоелектрични фото
метар, и Баде на Паломарској опс е рв аторији,
Уnотребљујуhи фото-плоче и nолароидни

Филтар . Неки од запажених Бадеових ени-

пример, да би

се

проиэве.ао

се произвело видљиво

рад110СЈр8

зрачење поrребав

ј

велики број електрона чије су eвepnrje реда
величине 200 билиона елев:тро~П~QnТИ. О..
последља количина енергије је далеко

.М

од највеh.е количине која се може 11р0И38е
сти у лабораторијама (када буде завршен
нови синхротрон у Брунхавену моћи ће да
производи честице чија је енергија 25 бИЈIЈI
она електронволти) и МО}Ке једино да се уnо

реди са енергијама

честица космичког зра

чења.

. П~етпостављајуh.и да је распоред енер

ГИЈе Јако убрзаних електрона у Краб магли
ни сличан распореду енергије у спектру
космичких зракова у тренутку када стижу

на горњу границу Земљине атмосфере, Орт

и В~авен

су

израчунали да

је

укупна

енергиЈа електрона око 1 . 5 Х 10 4 ерга . Ово је
страховита количина енергије и претставља,

вероватно 1 % до 10 % енергије која је би.'lа
ослобођена приликом експлозије супернов .
Дал еко је значајнија чињеница да пр ма ра
чу ним а, електрони чија ј е е нергиј а око

200
билиона електронволти -- и који производе
ВЈЩљиво з рачење тр еба з а св е га 200 го

дина да из гу бе в ел ики
у след

синх ротронс к ог

ек сплоз иј а су п е рн ов е

део своје
з рач ења .

енергиј е

Пошто

одиграла п р

се

неких

900 година то је јасно да ти електрони не

могу да буду остаци експлозије, веh. мора
да пос тоји неки други извор који је од тада
доводи о нов е количине енергије.

У вези са тим учињен је известан број
1942 и 1945
Ваде је открио да у Краб маглиюt постоји
лелујање светлости које се вео fa брзо креh.е
интере с ан тн их предлога. Између

кроз гас . Он је нашао да се појављуј

nра

мен ов и и чворови који се креh.у кроз небу.'lу

веома великим брзинама

-

каткад реда ве

личине или чак веh.е од десетог дела брзине

светлости. Орт и Валравен

с tатрају да бн

ов и покретни праменови могли да претстав

љају непрекидан извор енергије, довољан да

тона велике екергије, који су би.ли уерза~
за време експлозије суцернове. Када се IIJIO"

'

тони велике енергије сударе са ато~м~ га
Са у :маглини они стварају велики бро] не

стантан број судара био довољ~ да npo..

раздаљине од два метра. Четири пута сла

чили радиота;Ласе." ~а би се добило видљиво

харти]е до нас, н~о с_а раздаљине од

директно

зраче

радиотал~с.е.

са

брзим

праменовима

али површина хартИЈе остаће ИС'110 тако све

претходне
магнетс!Ut

,

прашине~ можемо се лак~ уверити да додуше

удаљени]е светИ)Љке изгледају збОг перспек

тиве маље него ближе светиљке, али љихова
иат-стакла светле подједнако јасно без еб
зи.ра на раздаљину.

Ако би, дакле, наш једноставЈЩ појам 0
структури васионе био правилан, ·онда би нам

цело небо изгледало

·указује на т~· да ростоји јака веза између
и·

чес'Ј;'Ица

1

и аутор. Аст}:>Ономски nодаци у·казуЈУ на те

. да се врло мала количина (око једноr д~л~ '
на 10 милиона) међузвезданог гаса У нашоЈ

ексnлозиЈе

супернова, . и

мада ово питаље ~(,)Ш није решен<;> • .поема •.
трјане , о:н1о:1ffiо'Сти У. Кра б маглини говоре вео•
· ма ЈI«НОГО у nрилог .вих ~хватац,а.
(Ј

\,

'

.

дају атоме ·антивод9Ј:IИК~· А·К? ' се про<rон И ~.; ..

:

-~.

,~

'

~

·

~.

·

·~како . исnитуЈемо '"иеисџита.и·и",! . nростор . . в·асионе ·
. !Поједине нај светлИје звезде мGгу -се .-

,

теоретскИ- пGсматрати на разда,ц.иНи ДG ~5

меrапарсека (око 10 милиона светлосних· го- ,

дина). Поједине галаксије ви~о још .увек
·На раздаљини од око 600 . Mps (2 МИЛИЈарде
светлосних

година). 'У ·nојединиМ

случај~~

'rа.дЗ.ксИ9а:, Па · ииак,·.светл:ост' кюју шаљу тела

'

која се тамо·н;алазе, ·.допире до нас. Светлосни

' ~~:rон~ које ШаЈ,Ьу та .у.Даље}Iа те.џа разилазе
ее у. свим цравцима;

ма, ми. смо у стаљу да цримамо од љих раДие-

. где

Само бескрајЈiо · слаби

али блиских објеката, у ирак·qи . раздал>ина

·
од 600 Mps 'm@же се см1;1трати као .rра:ница;_ у ·

до нас -. свеr.џост нееројених, иако индивиду·

подаци. и о том про~тору, Даk.Ле,'.биhе' сигур..
нице. ·

., .

.rустине, испуња.вале свемир у бескон~чн ~

неос:иованост,

устеже

се

да

је

аа

при

хвати. Треба подвући да прихватаље реа
тивистичке

оrраничеиости

вас:иове

yonпrre,

не спстрањује фотометриски парадокс. И у
затвореној васиони , ' која се шири, цео иебе
ски свод требало би такоt}е да свет.пк светЈIО

шћу Млечног Пута 1 ).

/

Сматра се да је друrа моrУћиОст вредНа

да · се о љој размисли. Познајемо тамну ма
терију која

испуљава уиутрашњост rа.иu

сија8).

тога

Због

постојаље неких тамвих

маrлина које заклаљају удаљене rа.паксије,
изгледа потпуно моrућно. Штавише, у 110"

следљим годинама неки ас~мски радови
као да потврђују путем посматраља прису
ство тамне материје и у галактич:ким иеt)у
nросторима, .а чак и бројчано 1е ' nроцељеа
коефицијент упијаља светлости ' од стране те
међуrалактичке материје. Наиме, 11Jl 61( се
моглG објаснити слабЉеље светлости удаље
них галаксија у толикој мери, требало би

пре'РПоставити да међугаЛактичка )lатерија

, хватити тезу да је наш део васионе некако

васи6на саграђена према схеми какву поема-

тога што садржи маље тамне међугалактичке

у пр0стору који нас окружује, прет

материје.

ставља _ С'I'варно изненађеiье . Када је познати

. Трећа

'

четку XIX века nрви пут обр'атио на то па

могућност је у вези с nосматраном ·
појавом 'Iiомераља спектралиих линија галак
сија према црвеној боји. Помераље те врсте

жљу1), то је изгледало тако . невероватно, да
је та појава, заједно с горљим једноставним

удаљују од нас (Доплеров ефект) . Ако прет

резоноваљем,

поставимо да се у случају галакси~а раДЈј о

путаља

комета .

добила

назив:

Олберс . на

по

фотометриски

1.

Преко одређене даљине нема више га-

uростире празан простор, или простор испу
љ~н материјом

с потпуно различитом струк

туром.

.

2.

Нека там!ј:а материја заклаља нам све

ми . видимо код тела која зраче, а која се брзо·

помераљу линија баш због удаљаваља, до-

, бићемо

теорију васионе који се шири. Све

галаксије удаљују се узајамно једна од друrе.

У најудаљенијим галаксијама, које још мо
жемо фотографисати, видимо помераље пре
ма црвеном делу спектра које одговара брзини

изнад

60.000 'kщ/sek, тј. око 1fo брзине све- '

тлости . На раздаљини од не}{олико хњљада ·

Mps, брзина уДаљености била би једнака бр
зини светлости. Зраци који би потицали из

веhе даљине ~ као што учи теорија рела
тивитета- не би могли никад стићи до нас.

тлост даљих цалаксија.

3.

Целокупна васиона експандује, шири се.

4. Светлосни ' зраци нису у стаљу да се

Ы:ажалоот, ако би се галаксије протезале У

·; онда ри · се .наш поглед нужно срео с Једно
' . од .њих:., ,.

љена.

астроном

~ привилегован, а у конкретном слјrчају з~

лаксија, ни других скупова звезда. Тамо се

иоцатака :у -посматрању "неЈiспитаних" про-

доказати

не слажу с претпоставкама да је бесконачна

,

атМесфере, иретс,та:Вља један од најважнијих

' .свим .ЩЈа!ВЈЏ.-Ща у бе~нюначнест, онда у- ма к.f
r, nравцу: ~а· . погледамо 'наш поглед морао :.
таним ·делом васи'оне, али с Једном резерв.ом, ' - се зауставити на некој галаксији. То Је ~~а"'иаиме- као што ћемо_, се од
.' мах .У'в,ер!ИТИ ., -. : .,
ли~не очи'гледно. ·Црорачуни стриктно .д
.
,.
.
.
наЈмање
да се путем посма111раља ·мегу дo&ifl1,1 извеён.и.. , ., · з;уЈу , да ·.уколико еи галаксизе, макар
ост

није' да се реч "Ј;!еисnитани" ~rгавИ . у нэ,воД-

маЊе

бројимо неке од могуhности љеговог решеља.
Ево ИХ:

ст<Фа . вас:Ионе. .
·
'
. којој · смо јоШ у · стаљу Да разликујемо поје;.
,. ·
·
дине објекте. До те раз.цаљине можем;о. вр~ ,
Цајпростије ·'би би:Ло џретпоставити да се
шити. статичка 1'fспитиваља у Погледу распо- . .. У • "неисиитаном'~ простору налази исто што и
реда небеских тела и одређивати <i>ищти , к~;i:.
У.' й:сnитаiном . дел:у, ~а:сшше, Да у свиЈ,VI правцирактер структуре тог дела васиене. Можем0 ·
ма 'Има у бесконаtrност истих објеката и nога назвати познатим дещ)м васио!ј:е. ' Оно што
. јава· ~э,о И у иознатим . ближим областима.

се налази ван љега, то су пр~тори у којима ·
нисмо у CTI;iЉY да ви·дим_о · ~ијЕџ~ан обј~кт.
Они би се могли .назвати непознатим, неисiiи-··

дакле,

Фотометриски парадокс није решен' ни до
Дан дана-с. Међутим, ми смо у стаљу да на

не в~димо ниј·едну звезду, стално допире

,. таласе чак и ·из раздаљине ед, хиљада '!'4ps. , . .аљно . ·неВЈiЩЉИВЈ.!Х;. у.,џ;аљ~Еих галаксија. Ја·
· Међутим, пошто засада., не 'Р,'Ј.емо да раз,ли- ·,..; ~ ч:йна те светлос"Ги,д~оју. једва можемо да разкујемо радио-Зрачеље . ·далеких · галаксија: ·
л·Икујемо . од ноhног светлуцаља Земљине
које се сударају од зра~еља других слабих ..

галаксија,

· парадокс, или Олберсов парадокс.

вима, ако се две гцлаксије поСЈiе судара :n'I;ю·· ,с~орG>вй свет.цосwи · депиру до ц:осматрача на
влаЧе једна кроз ;цругу, доводећи До ·узаја!V!:"' · •· Зе~љи, ·а иnак из "иразних" места 'На небу,
них поремећаја у елек11ромагнетск~ иољи,. ..'

прос.ечна

испитивач

· једну . ин~ивидуалну. 11а.џак·сију, ниједан скуп

се

савремеш.

на већим даљ:Инама, у свима правцима, от

, tрамо

"!f· "неис!Щтаном простору" не видимо ни-

може

прилике милион пута ја-че упија светлост, '
него тамна међугалак1'ичка материја у по
знатом делу васионе. Дакле, опет морамо nри-

~ао

Чиљеница да се елементарна пьсматраља
/

o&ar8:f

сно

ри')М да FЈИје тако.

'

Прва моrућвост, да је ..атеркја у-

светЈIИХ звезда ску,пљева само у IIUOII, прк
зилеrованом делу васионе, изrле.ца данас Re- 1
прихватљива збоr филозофских обзира. Ве

зависи од раздаљине~ цео свод светлео би ја

виuiе као Млечни Пут. МоЖемо се лако уве- .

Gegffrey Burbigde

(~ре~~о !~;~'; О.)

.

с изузе'I'ком простора

_сије као обложено. галаксијама. Било би
међу њима и блИских и удаљених, неке dд
љих би има~е велике угаоне димензије, а
о!_]:РУГе бескраЈНО мале, али све заједно потпуно би испуљавале целу посматрану повр
шину нееа, а пошто :површинска светлост не

.ру,. Неки см~трају,; да највеh~ део космичкоr
зрачеља пqтиче ед

-

заклољених тамним маглинама наше галак

космичких

.. зра-к<!>ва; који дос:пе;ваЗу у Земљину атмосфе.

raca у маглини све дотле док не буду сiW
собне да зраче у видљивом делу , спектра . .

Галаксији састоји од онога цхто се зове анТI;t
матери~а антипротона и иезИт)ЭОЈ;iа ко~и

стакла, онда шета]уhи по ноћи без магле и

физичарИ који се баве проблемима · нукле
Beor-4a
велИка енер:г.ија ·.честица у Кра'б маrлини
супернове

метра,

у нашем граду у~е светиљке имају мат

·

'арне енергије . и косми.чк0F з.рачЕi!ња.

остатака

2

тла и на једној,_ и на друr<>ј раздаљини. Ако

смичким синхротроном показуЈу колико
су тесно повезани астрономи по~матрачи и

Трећу моrућност су предложили ~· ~ОЈЛ

метра изrледаће два пута џања неrо са

зрачеље потребно зе., _кае .и код
теорије; да се . претпостав~ д~

_коју мож~мо да сматрамо гига~тским ко..

'

4

бије ~рачеље допреће са те раздаљиие од

Qве идеје које се однесе на Краб маглИну

Међу'nфf електрани би моrли да доби]аЈу
енергију у судару

од

изведе електроне и позитрt):!iе к;оЈи би зра

који убрзава.

видљивом делу спектра, . али би ипак била
да

удаљеиос~. Ив~а листа .хартије освет~ена

.....

праменови гаса претстављ~]У та] мехаНИзам

енергија не би била довољпа да зраче У

довољна

.

лампом коза СТО]И исnред љега, са раздаљине

стабИЈIИНИХ честица (мезона) које се, затим,
распадају, а неки производи распадаља су.
електрани и , позитрони (позитивни еле~
трони). На тај начИн би један део енерrизе "

трона и nозитрона велике енерrи;је . .њихова

.

ова. пропорција антимаТ17риЈе постоЈи у гасу·

Краб маrлине. тада би Један одређен, ков.

рају непрекидно од првобИ'I'Ие количине пр

протона био употребљен· за ствараље елек-;

светлост · неког nредмета не зависи од њеrове

гама зраке велике енергиЈе, цеутрине, еЈtев:.
и пооитроне. Ако се nретпостави n ..
троне

фиЗЈЩИ постоји з&ков да 1I0ВрПЈ:ИВска

·'11

авiиЈЈРОТОН сударе :Њихова_ се маса ~ра у

rубитке услед зр~чењ'!t ако о~
':'. cnu1psro Iq~еТСтављају материЈу коза се кр_и
Ь'е ве.ЈIИЈtИМ брзинама или ударне таласе КОЈ
се шире од центра.лие звезде.
.
НО'Аутор овог ч.ланка је указао JUI ЈедНУ'
sy иоrућност, наиме, да се електрани ств~

без губитка енергије простиру бесконачно,

ченом

ча·к ни у празном простору.

броју.

5.

·

')

Целокуrта васиона има хијерархиску

структуру .
1
) Наука о галаксијама онда још није постојала.
Оригинално резоноваље Олберса имало је због тога

, друкчији облик, који је одговарао стању он~ашњег

астрономског знања.

То би се могло очигледно nретставити на тај

начин да је у том случају додуше број галаксија
одређен, али светлосни зраци, кружеhи 'У оrрани
из

простору,

сваког

не

правца

могу

да

допиру

се

до

удаље

нас

у

и

услед тога

одговарајуhем

•ща галаксије не садрже тамну материју, онда
би се кроз једну галаксију виделе друге и за ље.
У таквом случају наш nоглед у сваком правцу мо
рао би се сусрести с неком поједином звездом. Да
кле. фотометриски парадокс могао би се формули
сати још ефектније цело небо требало би да
светли средњом јачином површинске светлости зве
зда, дакле, мање више као Сунце.

&rемо кormt
88CJ(OIIIe, DJ'I'()

Oni8RIIt"'C!!JIИ

еадре ...-.е еверrије. 1/х01ЈИКо је 1'8JlaxCIIJa
енија, уто.пихо светлост дуже Dy'ryje lf

:: p.IDUII8JIO фотокетрнсхи парадокс. Треба .ва
uоспеди.е

време

популарно

1\lt!Сецу, ова ће скренути са праве emmiJr~Se ~ање, но тежк још увек да се вра'l'И
ва ЗемЉУ· Међутим, на извесној раздаљини,

енерrије. :ми то називамо ,~стареље" ФОтоьа.

, ....IЈ'I'И да је таоо објашњев.е џарадокса
у

се ракета није еувише прибшаки-

~ који 0о,лазе од ње доносе нам маље

и

IJPOC'I'OP

р.а . ее убрза~~& эбоr DpИIUia.._. Ме

Ако је тако, онда закон независности повр..

У

Аж.о

шинсхе светлости од удаљености може се

СССР-у. Пристатще те теорије ~ nозвати

. nрименити

астроиоми, као IПидЈЈовски и Паренаrо.

само на мале раздаљине. Код ве

ћиХ раздаљина је не~именљив. И тако, ФО

Међутии, међу .зUЈ8дВИМ теоретичарима
•иwе пристаЈЈНЦа добија четврта мoryJulocт.

тометриски парадокс ]е реш~н: .
. Који од поменутих случа]ева

,

лабораторији, светлосне зраке nосматр~о
само ва малим раэдаљИЈЈама. Немамо виха
uоr основа за тврдњу да светлости зраци
који се ДОЈIОЉИО дУТО хрећу у nростору, а чак
к у - тзв. ,,nраэиом", неhе nретрnети .извесне
ЈЈРОМене. Насуnрот томе, чиљеница да се
спектра.пне ЈIИНИје удаљених галаксија nоме
рају nрема црвенок, и то уТОЈIИКО више ухо

11

стварности, ми не знамо. Можда ~а мате
рија с великом способно~у за уЈ1И]ање све

раТЈ« баш као доказ такВих промена. Поме

ttружни:м путем за око 15'1 сати. Јасно је

ће то захтевати врло прецизие nрорачуве
.упожеии труд вратиће нам ракету ва

Интересантно је да ће ракета peJJa'l'IIIВII~
л'аrано путова'l'И

' Џiен
· '

другом Кеnлеровом

Ј\14!Се!Џ

c;ur:or

тростеnеном

ракетом

ти nроблем његовог враћања на Земљу, а да

по елиnтичнqј nутањи око иекоr

које се
по

nутањи

Сл.. 1. Путање nројектил.а који nутују О!СО Зе.Аt.Ље
бuhe одре!)е11.е њихови.Аt брзина.шt. Путања ба.д.1L
сти"коz nројектил.а npececalte nовршииу Зе.Аt.Ље. Са
те.л.ит са кружuо.~t nутањо.Аt захтева!tе веl!.у брзииу.
Сате.л.ит .са e.n.enтu"uo.At nутањо.Аt захтева!tе још

.. ња неће @ити :К:f>УГ него..елиrtса. f\'Iи можемо
· nов~и фаМилију елиnси које nоказују nо

и одлазак са њеrа. Но независно од тога, про
јектил ће бити снабдевен само инструменти

,вelty брзииу. Пројекти.л. са брзцuо.Аt од

сат

стуnно .све веће пУта~е ракете, које су По

следица све ВИIЩIХ и виших nочетних бр
зина- (сл. 1). А~о иМсiмо брзину нешто изнад

ма који моrу да региструју бар кае и човек
посматрач, ако не и више. Циљ расматра
ња овог чланка ће бити "инструм~нтални ·

-

нисмо у стању . да задржимо сателит на
кружној путањи и он се одваја од Земље да
се више никада не врати. Ова брзина, nри
којој се ракета .неnовратно одваја од Земље

40%,

летети око Месеца без

нас обавештавати телеме

трисањем о својим заnажањиМа, дGк he се
сАм заnалити као мете,ор збоr трења о ваздух

је 40.800 к.м./чдс. Но, nощто ми хоћемо да
ракету вратимо са Месеца, морамо је изба
цити почетком брзином: нешто мањом од ове.

·· '

Већ сада је технологија и"nунила захте:
ве, који су Пре њу . nоставЉени око лан- .

(40.800 km/h)

рецимо

· nоље

3.200

може

да

25.500

одвоји!tе се noтnyuo од

к.м.,

Месёчево

удаљи

ракету

иа

·

.~tиља/

Зе.~tље.

гравитационо
са

њене

nута

ње и да је одбаци далеко од Земље. ДругИм

,

.

брЗину која је

стварајући јој

одводи ван утицаја

једнаке

најудаљенијем

делу

nутање,

окреће око Месеца њена · брзииа

када

he

се

се см.а- .

њити на само неколико стотина километара

на сат. Због овоrа ће ракета биiи у месечевој
близини око 1/3 укуnног времена свога JIY'l'&

(157

сати), што значи да

he

око

50

са'l'И ии

струменти бити у могућности да бележе ути
ске са Месеца.

Beh је раније било говора о томе -да ће

речима, убрзање од Месеца додаје се ствар

~ој брзини ракете,

креће, прелази

елипсе у једнаким временима (с.п. 3). P&Jite'l•
he стартовати са Земље својом вајвећом
брзином и nостепено he се усnоравати. Оаа
ће се убрзавати nриближавањем Месецу, ai1il

која

рецимо 5 или' 10% више,_ онда његова nута-

се не заnали услед трења кроз атмосферу.
Јощ тежи проблем је искрцавање на Месец

закону о

кретању. Према њему, неко те.по

није · кружна и досТИћи ће 480 к.м. висине
шх:ле нутовања од 2400 к.м. око Земље од
почетне тачке. Ако се nројектил буде убр
завао до брзине нешто веће. од 28.000 к.м./час,

далеко. Он ће бити :много већи; треба реши

nри враћању кроз нашу атмосферу.

бащ око

утрошити знаmо времена у љеrовој oк.cwi~
ни. Можемо nрорачунати брЗЈЈВе и вpe'lleJIIk~
nри ра3.71Ичитим nоложајима

Овде ћемо расnрављати само о nројек

he

J101IIU!Ia:l

Постоји јСШI и nета меrуhност - хијерар
хиска структура свемира. Њу hемо размотрити у следећем· броју "Васионе". .
·

т(оорад Рудиицки, .Варшава

ти.пу који носи инструменте. До васион~ког
брода за ношење цутника је очигледно ]ОШ

сnуштања. Он

Имајући у виду ефекат Сунца, -

у односу на Месец, за дато време у IIDCX!!'I~
ру, водити је око Месеца и вp&'1'JI'I'JC.D 3ell:litY~

. Ра~етом око . Месеца

he

»

да постоји нек~ досада неnозната ПО]ава.

'Ј'()Ме да зраци, nро,лаэећи дуrи nут, носта]у
још више дуrотаnа~ни. Дуrота.ласни .зраци

nројектил" који

~e'l7

прорачуна'l'И путању коју ће заЈЗ8'1'f1

старење" фотона. Било . како било, поема

раље свих линија nрема црвеном сведочи .о

..

би рела'l'ИВНО слаб, но JOJU д~

ни зиа'l'НИМ ос:тупаи,е ва љевој QТОј ~1'811,.

~ање ,.непознатих" де.лова свемира п.оказује

.
.

пpiUDCX~* евоrа

УТИцај 1'р88И'1'8IЏ1ј~ Сунца

9дrовара

тлости, можда васиона ко]а се шири, можда

IПИХО је rа.пахсија удаљенија, може се трети

paxera

Месецу Ћа растојав.е мепоА 3.200 Х.С.
ће бИ'l'И ОАбачена; уместо 'IOI'a ова 11е Jllff.nnl'l!l
око в.еrа no~ утицајем н.еrове
сипе и коначно о.ц.петети ~ Зем.8.Ј1.

додатну

ракета бити избачена на Месец нештО ма

Земље.

њом брзином од брзине "ослобађаља". Може

~' Позната је чиљеница, да су комете, које до-

се

лако

nрорачунати

колика

је

сиаrа

по-

Да би отпослали наш сателит на елиnтичну

,путању удаљену' 4'50.000 к.м., требали би да
Hehe треба~ :trmoro више труда за интер- , ' му дамо nочетну' , брзину од 38.200 к.м./час.
сирања

вештачког

континенталне
којима

сателита

~алистичке

инжењери

интерконтинентални

већ

.

у

nростор.

nројектиле

сада

раде.

nројектили

·· Месец је уда;љен ,око 384.000 км од Земље.
Да би изабрали тачно одговарајуђ.у брзину и

на

Моћни

(ICBM -

путању лета nројектила, имамо да размотЕ!!

-

имаће до
вољно велику nочетку брзину да лете на
знатној раздаљини' око Земљине кугле, пре
него што се разбију о Земљу. Ако би ски

мо три )'1'Ицаја

iJntercontinental ballistic mi&c;iles)

-1)

ментални nројен:,тил би отишал по nутањи

2)

његов

лет :

nривлачење Месе

·ца ~ З) nривлачење СУнца . . Рачунајући само

'на утицај Земље ·описана nутања ракете би
ла би таЧно по nравлиној елиnси (сл. 2). Но,

нули хидроrенску бомбу која служи као бе

јева :rлава nројектилу, па место ње ставили
инструменте у тежини од око 9 к~, инстру

који утичу на

нривлачење Земље,

Месец и Сунце nGчињу да утичу на лет про-

,.

јектила .чим се 01:1 удаљи nреко: 6..400 %.М. од
Земље.

.
· рставимо за моменат утицај Сунца и no-

кија би га водила потnуно око Земље. Ако
буде , иЗбачен до висине од 480 к.м. изићиће
изван атмосфере; тада ће развити хорИзон
талну брзину од око 28.800 к.м./час и иhи h,e
око Земље по кружној nутањИ, Код ланси

: С·матрајмо М~сец. Кад · се ракета nриближа~
, ва, nривлачење месечеве гравитације nоста]
· св~ јаче и када ·се ракета , nриближи врл~

рања вештачког сатетtта исти ће бити но-

лет ракете. Око 64.000 к.м. од Месеца ракета

близу Месецу, његова гравитација

савлад

С.л.. 2. Е.л.иnти:чиа nутања би биља nутања за
·.~tишљеиоz nројекти.л.а ca.~to nод утицаје.Аt зе.~tљиие
zравитације.
Та'Чка на е.л.иnти'Чиој nутањи uaj- б.л.иже Зе.м.љи је nepиzej; та'Чка која је иајдаља од
Зе.Аt.Ље је anozej. Путују!tи no nутањи са anozejo.At
"Ua. растојању од Месеца до Зе.м.ље, nројекти.л. би

\

\

захтевао .~ta.n.o веl!.у брзииу од брзиие када nуту;е
no nутањи са anozejo.At на noлoвttuu раздаљи~е. Пу

тују!tи no napaбo.n.u"uoj nутањи, npoje'ICТ'ItЛ 61' се
одвојио од Зе.Аt.Ље. Растојање од Месеца је дато v
раз.~tери

(445.000 km):
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Tek ne!to vi!e od tri meseca posJ sloЬod
Dim okom videne komete Arend-Rol4nd (1958
h), posmatra~ima neba ukaza.la se, m
uvgusta o.g. prШka da pod sliЬ1im okolnostima
ugledaju јо~ jednu sjajnu ~paticu-kometu
Jl1'ko8 (1957 d).

Но komefu. а da pn..ЬOdDo
niJ uoplt.e Ь1о оЬа ten о 11јеоо} роја
kako t р Ulpeb vrecian 6estitanjL
tW8
primer prufi pots~lca i dntgЬ:i:t m1actim posmatraNrna nеЬа u upomom. .trplf VOQ'i t
pa!lji.vorn posmatranju n ~ pojava VIUIII-.

Јо§ 4 avgusta u podne dobilo је opservatorija u Beogradu ~ilrovani telegro.m i~ Kopenhage.na da se na odredenom poJotaju noJazl
ajajna, sloЬodnom oku pгistupa~na , kometa
Mтkos. Telegram је iz Kopenhagena poslan
pretbodnog dana. Nazivom A'frko1 ujedno је
oЬele!eno ime njeлog pronalazaca. u astronomtkom svetu poznatog • lovca na komete• А.
Мrkosa, sa opservatorije Skalnat Pleso, u Ce.Ьoslovackoj, koji је, kako је u telegramu . t.'l·
jalo, otk:rio kometu 2 avgusta oko 211 Щutга
ро srednjeevropskom '' rernenu .
Medutim, nepovoljni atmosfeгski uslovi. koji
IU tЉ dana zahvatili skoro celu na$u zemlju,
8 i nepovoljaл poloZ.aj komet u vetemjim
a.ovtma, onemogucШ su ро ·matгanj , ра ј
l:re.Ьa1o ~ekati razvedravaлje i povolJniJi poJotaj same komete.

о

Iz napisa zagreba~kog •Vecernjeg vjesnika ..
181najemo da је 11 avgusta 18-godi.Snji preda••~ zvjez.d arnice Нrvatskog prirodoslovnog
dnaitva Ranko Gradeeak prvi medu svojim

drugovlma prim

ovom

otkri~u odmah

au

~

lteni Biro u Kopentuag nu t бnilll!l'1na:ь:m.t

Beogradu. Odgovori su bU obltivw
strpljenjern, tto је suvim ruum1jiv ,
slu~ju dй је Grailetakov tclegnm prvi nrl~:n~~~&
u Biro, kometa ЬL ро njemu doЬU. iа:м.

!!!~~~~Z:~~~=~~~~_..j.;;~,...__--:
_,..~~na
da

koje pouduje Вiro, lqJeda
'tiD81UC Кt&-........ Ьiо prvt koji је primetio
·11

• --·-

. з·utra
Jula lZ

.k ometu Ј· е ор.azio aiJ?-e~rckie-·
f~-IВUIUJ pUot Pete-r СhетЬаk lete~~ na SVOJ ОЈ Ьliniji Medutim, on DlJe hteo da ~to
ma ita 0 svome otkril:u pre nego ki
88 proveri, da ne Ьi •obr_nanuo ast~onon;:ctvetc. Polto se sutradan U]Utro ~v~rlO~ffith
n08t avoga posmatranja, obavest~o }е Ат rike
Plc&netatium. Me~utim, telegram Је 1Z 1 е rl·....., ... tek 4 avgusta, t Ј.. d va dana pos е р
..,._....
lрКа :Мrkos-ovog telegrama.
§t
З avgusta izjutra, oko зь, јой pre n:go et~
је telegram iz Biroa stigao u Englesk~,1 om im
je primetio mladi Englez Clive R_ar~, p~~~ku
predvi~enim propisima obavest1o Је gri
op~ervatoriju.
.
k
Me~utim, Biro је, kako је receno, Iz. pdnral·mti&lth razloga oznacio k ome t u samo зе d
imenom _ Mrkoв, uz oznaku 1957 d, gde . •
&!tvrto slovo latinske azbuke, obja~nja~~ ?a(t~~
to .."evr
t ta kometa opa"ena
u OVOJ . .go !Dl te
"
Prethodne su periodicne, od rашзе роzџа

koп;;:e~.pservatoriji u Beog.rad~, posl~ nekoliko_

. х
ve~eri ва kratkim i iskl JU~.;lVO
v1z ualn1m. posma
. k
tranjima, zЬog nepovoljnih uslova, prv1 sшma

komete ucinjen је tek 15 avgusta.
Rep ove komete Ьiо је u Ьlizi?i gl~ve komete difuzan i malo povijen, da bi se tza ~oga
ispravio u kupastom proйir.enj~. Proceno]ena
.
l а ]е о ko .3 (Н :
prividna duzina repa 1znos1
Raudsaar), Ato na odgovarajuco~ . udal]enostl
komete od Zemlje iznosi oko 8 rnillOna km.
Iz izracunatih elemenata kometine ~arab~~
li~e putanje vidi se da ravan te putan]e stO]I

ravni Zemljine putanje
gotcwo DU&""I&I&OU•o
oko Sunca.
lazil
sta Zemlja se na
а u pravcu
U toku a~m na ravni kometine p~tan~e,
gotovod u~
udaljenost komete od Zernl]e Dlje
8
. la i kretala se
tako аmenзa
1 )astronornske
mnogo
S
. oko
jedinice (rastojanje Zem1за- u~ce .
cunima, kometa зе proйla kroz
~rema r~ ·ыш polozaj 1 avgusta oko pod~~О]а s:~dalj~nosti oko 1/3 astronomske jedini~e (oko 50 miliona km.).
. k ete
.
Prema podacl·ma о kretankl]Ul. o.m
. z' onla.. ]е
k
ptembra prese а IDIJU em ]Ine
pocet .om sena onom mestu gde se Zemlja nаpu~anзek no et meseci ranije. Drugim recima,
laZila о о р k
la na put« pet meseci rada је komeat~n~ ~~~о bili svedoci bogate ki~e
nije, verov
meteora.
Sto se tice sjaja komete, . ~rkos ju .ј~ pro. k а0 zvezdu trece pr1v1dned vellcшe, .а
сешо
Laиstsen (Kopenhagen) kao zvez u prve .P~lvidne veliCine, odn. druge. 1 rrocene .neklh
drugi·h posmatraca krecu s.e u.. Im gra.шcama
1 ..
Ovim razlikama u рrосеш SJaJ~ doprшe ~ ~е
delom otezana vidljivost zbog шs.ko~ .po1oza]a
komete nad horizontom,
deloi? . 1
u
. ··
vecernз·im • . odn · kaSDIJim ]Utarn]Im
. raш]lrn
casovima posmatranJa.
U • su upucivanja ovog dopisa, deta1jniji
podacica о posmatranju i is?itli~a~juN kome~e
Mrkos (1957 d) јой ~isu. ?лm ]~r:~· ~· moze
• ki·vati da се ош bltl od sllcnog шteresa
se
. 1".
kaoосе
i podaci 0 njenoj nedavno]. 1. zaшm
JIVOJ.
prethodnici - kometi Arend-Roland (1956 h).

а

SJ~J neb~.

С. Cepinac

поскатрач бко у .је.цн011 carra,jy

ceaepy

КЛАУДИЈЕ ПТОЛЕМЕЈ, чија је б~оzра
фија вео.АШ слабо nозната, измеда да эе ро
~ен у Теби nочетко.~t I1 стодеhа . Њеzова деда
из обдасти астроко.~tије, zeozpaфuje и друzих
сродних nриродних наука више су 1Co.~tnи
.ll.aциje иАи уџбекици кеzо .11.~ ориzишzдке
расnраве. При састављању своэих радова ок
је nравио .~tкoze nозај.~tице од Хиnарха, Аnо
локија и друzих својих ведиких nретходника
СЈЛексакдриске шкоде . Сдедбекици су .~ty

2 З -

Земља се налази у средишту н ебеске

сфере.
По својој величини Земља је , у ср ав
љељу са сфером звезда, само једн а тачка и

4-

она нема траксдаторкоz кретања .

Прва поставка, у колико с е односи на
привидно кретаље неба , је тачна , ал и Пто
лемеј није увидео да је ово кр етаље с амо
привидно и да потиче од ротациј е Земље око

zектричкоz

доказе

света.

љене осовине.

Друга поставка је апсолутно тачна .. Као
за

ово

своје

тврђеље

Птолеме]

на

саеру приб.пижавају хоризонту док се ,lфyre

nОјављују изнад јужног хоризонта. То значи
да хоризонт . са кретаљем nосматрача мења
CJIO) ПОЛОЖаЈ И правац.

Тр«Фи и четврти став су мешавина ствар

ности и заб.пуде, односно тачноr и norpeDDior.
Када би небеска сфера доиста nостојала
моrло би се рећи да Земља.. остаје у среди
шту те сфере. Али ова сфера је Фиктивна
к

ма

ПТОЛЕМЕЈЕВ ГЕОЦЕНТРИЧНИ
СИСТЕМ СВЕТА

Основне поставке овога система су сле
деће :

1 -

Путаље небеских тела су круzови.

а) Звезде не залазе за све становнике на

Земљи
значи

у
да

једном
је

и

Земља

истом

тренутку,

заобљена

што

правцем

од

истока ка западу .

б) Ако Земља не би била заобљена и
правцем од севера ка југу, морала би не~~
звезда

rде

nратити

се

nосматрач

налазио она

ће

.

ra

Птолемејев доказ да је Земља у средишту
небеске сфере је овај. Када Земља не би
бИЈiа у средишту, морале би се nојавити разне
неnравилности

привидног

дневноr

обртања

небеске лопте, јер би се звезде на страни
којој је Земља ближе крета.ле брже. Нпр.
ако би Земља стајала источно од средишта
небеске сфере, ми бисмо бИЈЈи ближи зве
здама које излазе него ли онима које залазе

и стоrа би нам изгледало да се нека небеска
тела на истоку брже крећу од оних на за
паду. Пошто овога нема и пошто је дневно
кретаље потпуно равномерно, Земља мора да

' је у центру , оваквог кретаља. Доказ би мо
гао бити тачан под извесним условом, тј.

када се Земља не би обртала око своје осо
вине. Међутим, баш овај Птолемејев доказ
стварно доказује само ротацију Земље.

На замерку да је парадоксално сматрати
да тело као што је Земља може у простору ,
ничим неподупрто, мирно лебдети, Птолемеј

Кретаље ка истоку назива се директним кре

овако одговара . У небеском простору не по

таљем,

стоји_ горе и доле , као у осталом ни у једној
лопти. Оно што ми називамо доле јесте само
наших

ногу

усмерен

ка

средишту

Земље, тј . правац којим падају тешка тела.
Земља је у nоређељу са небеским телима

пролазити кроз

исту

тачк у мерид

јана на северном или јужном хоризонту ма

'

а кретаље

ка

западу

зове се ретро-

градио кретање . Ретроградним се назива зато
што му је правац супротан како кретању

Сунца међу звездама тако и просечном кре
таљу

планета

уопште .

Између

обадва

ова

само једна тачка и љу држе силе којима на
њу делује бескрајно веhа васиона. Мора се

кретања имамо једну тачку у којој планета
изгледа да мирује или , како се стручно вели,
у којој је она стационарна .

иста прибл ижава принципу опште гравита

кретаља планета он уво:ци у своја разматра

ције .

разлагаљ а , дотле ј е у оспор ав аљ у доктри н е
о ротацији З емље био конфузан , н аводећи
веома мрш а в е ра злоге. О н н пр . каже да пр о 
тив ротације Земље , која хипотеза има пр е

имуhство ј едноставности, не би имао ништа
изнети а к о би о во питаље решавали само на
основу посматраља кретаља небе ских тела ,

али с обзиром на све што се око нас у ваз
духу дога ђ а ова је доктрина смешна . Ј ер,

се окретати ужасном брзином да би се јед
ном за· 24 с ата потпуно обрнула , али би и
онда з а собом остављала ваздух , јер га не

би могла собом !:iОСити -

Да

би

објаснио

загонетку

ретроградног

ља , тзв . еnицикле , нарочите кругове које по

Док ј е у побијаљу ових з амерки Птоле-'
меј неоспорно показао дисциплинован начин

ако би се З емља доиста обртала, морала би

води следеће :

1

&ar-

Ме1Ј7'1'Ј01.

рећи да се овакво Птол емејево схватаље до

Земља је доnта .

(Шли арабљакски астро~о.~tи, .~tеђу .који.~tа је
најnознатији Al Battaщ (AlЬategщиs) . Пто
де.~tејево учење је nознато nод и.~tеко.~t zео
систе.АШ

jyry.

при путовању на jyr видимо д11 се звев.це на

nравац

ДВА ВЕЛИКА СИСТЕМА У АСТРОНОМИЈИ

а у друrом б.тсаи

и наставља тако

даље у домен у најобичнијих произвољних
спекулациј а .

Чуд.но је да с е човек који је доказивао да

је Земља округла , да су појмови горе и доле

миље

још Аполоније,

славни

александриске школе из

ере (в. сл.

III

математичар

века пре наше

1) . Свака планета се креће ди

ректним правцем по круг у који се зове еnи

цикад (Е). С р едиште (О) овога епицикла се
опе т ис тим пр а вцем креhе по дру rом ј едном

в еhем кругу кој и с е зове д е ферект (D) у чи
јем је средишту Земља (Т) . Спољне планете
пр е лазе це о свој епицикал за врем е од једне
годин е , а центар ( О ) њиховог е пицикл а пређе

целу перифериј у деферента у периоду која

је равна сидеричној револуцији те планете.
Да би се планета ретроградна кретала у
вр еме љен е опозициј е , тј . кад а је пл а нета у

тачки А или близу ове , довољно је да њена
линеарна брзина на периферији епицикла

буде веhа од брзине којом се средиште (О)

епицикла кр еhе по дефер енту .

Ако је потр ебно претставити привидна
кр етаљ а планета , тј . онако како се виде са

Земље , Птолемејев систем их доиста прет-

El!;l'J~!::J=::~~~_:_::.:.,~-~~----r---~~избopoll== пол.упречника и брзИifа
~ овuо АОбро као

01'10

об~а-

u

1 _.... r--ов СЈrстек. 011о је веома Ја-

--......___. .....а
nоваэао
Даниои на СЈrедећим "'~
(8. СЈЈ. 2). Лева скица претставља односе У

•·=··с:_ круrа коrуће је постићи, у
У
· •.-ма
гзraliНИII
-·- '
Само
ПТОЈЈемеју
конструкцију

саr.пасност са посматрањЈО.tа
. некада било nотребно да·
Је
уведе више еiiИIЏfКала од

Јtопериикоаом систему, а десна у ПтозrекеЈеtок систему. На nрвој скици су Т и М п~

~ојих је сваки био маљи од претходног. Ако
се овај процес увођеља нових кругова на-

одређеном тренутку и то на љиховим орби-

ман ет а (тј. до тригонометриских ~ед ова са

ао.аји Земље и једне сnољне макете У
така по Коnернику, а то he рећи У односу на

стави долази се доиста до израза за lфетања

. ћим

коефицијентима),

КОЈИ

имају

опадаЈоблУ
ик као што га имају модерне ФОР
исти
муле у nроблему два тела.

Птолемеј је имао ~а савлада још ~едну
тешкоћу, да реши још Један nроблем КОЈИ му
се nојавио. Полазећи од аксиома да су кре

таља у васиони кружна и да су брзине равномерне,

наи лази

се

• nрименом

овога принципа

на Сунце, одмах на противуречност . Јер ако
би Земља стварно била у средишту круга

чијом перифериј ом Сунце обиђе за годину
ана око Земље равномерном брзином, онда

д
се то не слаже са искус твом

.

са искуством

отклонио,

Птолем~Ј се

послужио ексцентричним кругом,
прецизност

посматраља

_времена

круг код кога се Земља не налази тач~о у

2.

средишту него мало изван овога . На таЈ на
Сунце

(S).

На другој скици, претпоставља

јући да је Земља Т' непокретна, -~ювлач~о

истога тог тренутка векторе Т' О' и О' М',
- -+
који су по износима равни векторима S М и
- -+
Т

S

на nрвој

- ....

чин

би се равномерно кретаље

око Земље

;{екада видело са ближег, а некада са даљег
одс тојаља (в. сл.

3).

А како се и планете међу

звездама крећу некад брже, а некад спориј е,

скици. Према томе и вектори

Т М и Т' М' биће једнаких износа. Из ове

-

- -+

-+

Т' М'),

која важи за сваки тренутак, nроизилази да

су кретаља тачке М' у односу на посматрача
носу на nосматраче у Т.
Према томе, nосматрач на Земљи може
кретаље

nланете

nретставити

себи

-

nомоћу

ако се не

nокретна Земља налази у тачки Т', nланета
nретстављена тачком М' оnисује круг чије

је средиште 0', а полуnречник му је једнак
Т, који је круг раван путањи Земље по
Коnернику (то је, дакле, епицикал), а сре
диште О' овога еnицикла оnисује већи круг
са седиштем у Т' nолуnречника S М, који је

S

круг

раван

путањи сnољне

nланете по

је

онда

следећи:

Птолемејев

систем

~
Сл. З .

Ко

nернику (то је, дакле, деферент). Закључак

овај ексцентрични круг је и ту пој аву обја

обја

шљавао. Када планета пролази кроз тачку

шљава кретање nланете у односу на Земљу

Р, у којој је најближа Земљи, њена брзина
ће изгледати већа, јер је угловна брзина сва

исто онако коректно као и Коnерник·ов, али
nод условом да се еnициклима даду димен

зије Земљине путање, а деференту сваке
планете димензије љене nутаље. Према то-

IIЈIНИМУМа и обратно. Према томе ексцен
'I'Ј)ИЧНИ круг тачно nретставља кретаље ма

нета. Птолемеј је затим nокушао да израчуна

·и

удаљеност

одrоварајуће

nланете

и

дошао до погрешне цифре удаљеност је
исnала два пута већа од стварне. Ово је nро
истицало отуда што он није расnолагао ни
ка~вим средством за утврђиваље nравих ди
мензија љегових кругова.

Птолемеј је даље, као веома савестан и
стрnљив

nосматрач ,

утврдио

и

извесне

не

правилности у кретању Месеца . Истина ље

гова теорија, у којој се већ nомиње и неnра
вилност која се данас зове евекцијом. била
је

веома

замршена

комбинацијом

разних

кругова.

изr.иеда

оnрецаво

e.w~~~===
t_...DDIIL'PII•

IWII'080r .1

pelul

токе. Иако је в.еrов С'КС'1'81 е..
како се овај ве МОЈКе Аовестм '1 C81r8111111'*
са данаШЊИII IIAIIDDI и.цејама о • • •
нета. и Сунца, иако је он '1f8МП8Р"0 IIPIIC'II•
важне 'IJIIЬeiDЩe, рад ку се ИJDU[

норисати. Већ и сама OКOJIIIOC'I' да је

стем био и остао кроз ЧЈ1Т8ВЈ1Х 13 C't'l:uilli._
једини кодезr ве.пике иаучие CJIII'I'e38, даје
историску вре.џюст к ставља у

IJeJ' Clllllllllaii

ника своrа времена, а с:nомевици се 11011111\~
попrrовати. Најзад .као утеху эа је,џ10

дуго вековно учеи.е, које се •
tqlaj'f
ставило као пorpeПDio, кожеко еа ИIIЬ18111!11!~
рећи да и истина кад престари арао .Ј~аЖО
стаје лаж.
(Свршиће се)

PUTANJE SOVJETSKOG 1 AMERICKOG ZEMLJINOG SATELПA
Casopjs • Avjatjon w eek« od 27. 7. 57 god. donosj
prikaz sa trodnevne me<!unarodne konferencjje odrtane u Granfjeld-u (Engleska) na kojoj su uzeli
ucesca jstaknutj naufu jcj ј s trucnjacj vodeeih zemalja
u oЬlastj tehnjke sat elita i raketa za velike visjne.
Casopjs podvlacj poj edine vame momente jz jzlaganja ucesnjka , profesora Borisa P etrova, kojj ј е Ьiо
na celu delegacjj e Sovjetskog Saveza, Мiltona Rozena, diJrektoгa pгoj ~kta Va nguard, pukovn jka Ј . Р.
Henrja, К. Ј . Bosarta, tehnjckog djrektora CONV AIRASТRONAUTICS
ј
aerodjna mjcara ARMSТRONG
WГГHWORT AIRCRAFT- a, W. F . Hi!tona.

Amerjka·n c j се lansjratj sV'Oj satelit u ravnj jstokzapad da Ьi korjstili p rej mucstvo r otacione brzjne
Zemlje.

у Т' идентична са кретаљима тачке М у од

конструкције на десној скици

се неnрекидно мења од максимума до

Prema izjavj p гofesora Pe tгova, r u sk j satelit Ьi се
Jansjran n a putan j u p ravca sever- j ug pod ma lim
uglom u odnosu na m er jd jjan. Rusj, oejgledno, imaj u
poverenja u svoj pogonsk j sjstem k oji се obezbedjtj
satelitu dovoljnu brzjnu da savlada n epovol jne stra ne
putanje sever- j ug.

--- -+

nоследље једнакости износа (Т М =

SNRA

Зupmwм~
...

зrемејевоr CIIC'I'88 •

што Је за

тадашљег

било довољно. Ексцентрични круг Је такав
Сл.

Између ових двеју дијаме

.

дине. Да би ово неслагаље постављеног п~ин

ципа

спориЈе.

трално супротних тачака (Р и А) уrловиа бp

КОЈе показуЈе

да се угловна брзина Сунца меља у току го

.,..

'1 'I'&ЧJrY А, у којој је најдаа.а ОА Земље

~t: >IJ'I'JIIOВII8 брз~а јој је маља и кретаље ће јоЈ

ког тела које се равномерно креће перифе·
ријом круга утолико већа уколико је тело
ближе посматрачу. А када планета затим до·

Razloge americkog izbora izlozio је Milton R ozen,
tehnickj direk tor projekta Van gu ard, u sledeeem :
- Povol jn jm jzborom m esta i pravca lansjranj-a
mogu se dskorjэtjtj prednosti Zemljine rotacione Ьr
zjne. QcjgJedno najboJjj uslov dalo Ьi lansjranje sa
ekvatora u pтavcu jstoka u kom 'Slucaju Ьi dodatak
brzjne (koj u Rozen nazjva • poklon u brzjnj•) jznosjo
462 m / sek . IspaJjjvanje sa jzabranog mesta 'l1.a Са ре
Canaveral (Florida) dalo Ьi 408 щ/sес pod nagjbom
od 280. Med u tjm, da Ьi se omogucjlo posmatгanje
satelita iz opseгvatorjja srednjeg pojasa odreden је
nagЉ od 35 0 pri cemu doprinos Zemljine rotacjje
jznosi 357 m / sec.
Rozen ј е takode jstakao uslove putanje koji zahtevaju rav noteZu jzmedu performansi brnjne ј vo<!enj а sa teli ta.
Rusj эu se, kako jzgleda, odl ucili da napuste
Prednostj putanje jstok-zapad u korjst p uta n je seveт
-jug, j er се ova omogu(:jtj posmatranje sovjetskog
satelita sa svjh delova Zemlje, jzuzev cen tralnih
oЬiastj Arktjka i A!n,tarktika.

Prof. Petrov је izjavio da nije odreden datwD
prvog lansiranja а broj poku§aja zavisl~ od ~
uspeha u ostvarenju putanje. Dalje је izlo!lo .ovjet81d
plan о lansiranju 125 raketa za postizanje veШdh
visina u toku Mec!unarodne geofizi&e god!ne. Sa teritюrjj e Sovjetskog Saveza do decernbra ove godl.oe
Ьiсе ispaljeno 30 raketa, izmec!u 500 i . воо jume §irioe.
Drugjh 40 Ьiсе lansjгano iduce godine. 25 raketa ispalice se iduce godine sa Franc Jozefove Zemlje, а 30
sa AntaJгktn.ka izmec!u 50° i 60° juzne siJrine. Rakete l:e
dostici vistnu od 2000 km. Nosice instrumente za
regjstгovanje podataka
na velikim visinama 1 za
telemerenja.
Interesantno је jzlaganje dao Lt. Col, Ј. Р . Henry
jz Bтuss el s Office of Air Reserch and Development
CommaJnd, о satelitjma sa posadom. U svom jzlaganju
dao ј е sugestij u da jednu od velikih ps jhofiziolo§kih
opasnosti putюvanj a sa satelitom mogu pretstavljati
halucinacije u-sled duze neaktivnosti i nedostataka
nadгa zaj a cula . N aveo ј е izvedene eksper jmente koji
su se sastoja!i u <Smanj enju kolifi,ne informacija koje
covek n orma lno 'Prima preko cula, duzim boravkom
u zamra~ enoj pros tюrjji b ez zvu lrova i u dobro osvetljenoj pr ostm-i j! u kojoj је zu janj e potiskiv alo sve
osta le zvuke. U svim sluca jevima, p re ili kasnij e , za
n ek oliko sati а najvise za 3-4 da n a, covek izlozen
tak vom lisavaJnj u n a d гazaja p ostaje rastrojen, te§lro
mjsli i pada lalro u dep resij u . Vтlo tezak sim ptom је
i pojava h aluci·na cija. Prem a sugestiji Ј . R . H enry- a,
mozak, kad preko cu la prima su vise m alo informacija
jz spol}njeg sveta, tezi da preu velicava percepcije
unu brasnjih ins>ttn!ktjvnЉ i emocionalnih zblvanja. U
d u zern podgraJVjtacionom stanju komblnovanom sa
mra<klom i otsu stvom znacajnih infoгmaoija spolja,
sjgtи"no се u slediti kod veceg dela posade m entalni
slom u гoku od nekoliko casova.
Da Ьi se ove pojave sprecile, ро mjsljenju izlagaca, potrebn o је da satelit sa posadom bude tako
pгojektovan da se uspostavi ravnoteza эpoljnih utisaka ј tzv. u·n utrasnjeg bombardovanja, potrebnih za
opstanak posade.
T ehnjcki direktor Convair Astronautics К. Ј. Bossart izlozio је neke proЬleme о razvitku velikih projek tila. Veci deo izlozenog potice ve-rovatno iz iskustva

~ pzoojeldlla

..............u--......

11o11art је IOVOI'fo о optlm•lnlm pedoramama
• wWEe vertfkaJao laD81rane projektne, о pog1111.11dm
piYima - odЬacuje JdeJu prtmene 6vrltih gorlva
а oЫuti vellidh projektlla; о primenl super gorlva
а &lr'qom 1 treeem stepeou vllestepenlh reketa. Razmah"a tehnl~kl problem 1 шroke preostalog gorlva u
N88I'V'O&rima raketnog motora ро prestankU sagonvanja. DalJe lzla!e problem smanjenja te!ine proJ*tila, 1 ojeeov utlcaj na otpomost konstrukclje i
uredaja za kontrolu leta.

~ ~

W

Whitworth Alrcratt-

r ВiltoD predle!e relenje problema povratka

КАЈIЕВЦАР КОП

'l t:..

dup~etame rakete sa posadom u Zemljlnu attno-

teru. Zaltita poeade 1 ostalih delova rakete od zacre~anja postilla bl se prema predlogu, postavljanjem
lstih u poeebnl deo rakete zaitil:en • aerodinami~i.Jn
va!NWDom• kako ga је Hilton nazvao.
Prlkaz 1z i\asoplsa: . лvJation Week•, 29.7.1957,
Clanak: Ruвsla plcks tougher Sateliite orЬit
Deвimiт

Ing.

D. Jovonovie

Нема nоузданих податаиа 0 томе како су Срби
раЧ7ЈIВЯИ

време

пре

своrа

доласка

У

суседство

виэавтије. По свој прилици да су у почетку ИIIВЛИ
JIYRIIPВИ (месечви) календар, јер су мене Месеца

нај.пакше уочљиве промене на небу. Ово се може
закључити и по нeiDfм заосталим траrовима у на
родним умотворинама и обичајима. Но свакако да

је већ в~ма дави_о била уочена иетачност месечне
rодиие,

зер

се

ПО]аве

у

природи

не

управљају

Месецу него по Сунцу, те је rодииа некако дов~~

ђена

У склад

1почињапа

са

од

Сунчевим

зи мског

кретаљем. Година је

сопстицаја,

дуrодневице,

када се празновало рођеље Сунца, односио 11.11адога

бога С~ца (отуда В о ж и h, мали боr или син
боrа), КОЈИ се У току једне године рађа, јача, слаби

Мајска вoli. ва беоrрадској звездара

и ~мире, да би се поново родио на исти дан . По

стоЈе, додуше , и неки трагови године која је почи
њала од марта , од nроп ећне равнодиевице .

Година

младих астронома иэ Сремске Митровице

се

делил а

на

месеце,

али не

знамо

сигурно _колико су дуго ови трајали . Морало их ј е

би~и 12, _]ер топик~ Месечевих мена има , приближно,
у

Вило је подне. Тмурни облаци су се ковитпапи
по небу. У пра!ШЫIВОМ дворишту са сивом иск!>~
љеном оградом и по неком дрвеном клупом, КОЈ& зе

нестабилно и немарно истесана, прљаво мрке боје,
crajanи су млади астрономи. Копебали су се: да _ипи

не. Эбуњивали су их облаци, који су јурилв небом,
аатрене муње и потмупа грмљавина у даљини. Гр
мило је, а

киша је

сваког часа

могла

да почне.

После дужег колебаља и предомиwљаЈЬа пала је
ОДЈI)'Ка: идемо! Вили су упорни и издржљиви . Ју

рипи су возом кроз кишу, ветар и олују у правцу

Веоrрада .

Вече је . Небо тамно и тужно. Нема ни једног
драгуља да бпи!!та на плавом небу. Изгубили су
сваку наду, али ипак иду .

..

иду

. ..

У даљини се

назиру бледе београдске светиљке, дивне су. Али
vема Месеца, вечитог путника, који својом лепотом

краси ппави небески свод. Закпонипи су га облаци .
Једино

се

Јупитер

лепо

види,

високо

над

хори

:sонтом.

Месец, Јунак Дана, те вечери ипак је изненадио

астрономе. Појавио се вепичанствен и диван. Ње
rова светлост пробијала се кроз тамне облаке,
rрање и rусто зелено лишће. Он се као смешио и
весело поздрављао младе астрономе.

Звездару-опсерваторију која се крије далеко од

града у .,бокорима " зелених шума, посетили су
млади астрономи. Њихов жагор и песма нарушипи
су тишину која овде царује. Унели су и у шуму
крај Звездаре мало ведрине.

Осим Месечеве светлости кроз rраље се про
бијапа и светлост из купопа у којима су сви ин
струменти

окренути

према

Месецу:

снимају

или

врше неке друге радље које се односе на Месец.
Дол азак младих астронома као да су хтели по
здравити весели спавуји који су у грмљу на Зве
здари и з свег гл аса пе вали . Звуци љихове песме
као

шли

f.-a
.

су се претв?рили у срдачно "добро нам до

Малог славуза на улазу хтео ј е да надмащ.и

У певаљу љегов друг иза куполе, који
прои зводио познату сл авујеву музику.

је

такође

Ускоро су на :rераси н а шл и телескоп, инстру
м енат који има на?већи зна чај у астрономији. Јед
носта в а н је . СасТОЈИ се од ј едне прилично д угачке
апуми ниске цеви у којој ј е смештено огледало и
сочиво. У дољем делу цев се сужава . У том суж,е
ном делу налазе се три отвора у која се причврсте

,

м аље

цевчи_це

са

стакпо м

за

повећаваље.

да

би

слика б~ла засп а, н ал азе се на тепескопу мапи точ
кићи кози м а се р~гуп ише оштрина објекта . Го12_љи
део теп е скоп а СТОЈИ на гвозд еном постољу

на

је причвршћен један велики завртаљ кој~ сек~~=
креће помоћу точка, те се тако и тепескоп покреће

или само љегов горљи део .

ваним уређајима.

млади астроиоми су допутовали

док већи инструменти Иllajy

на Звездару

зато да би посматрали помрачеље Месеца, које на~

стаје кад Месец на своме путу уђе У Земљину сен

ку. Ради Земљине округ~ине, љезина сенка је
округла . Помоћу сенке коЈ а за време nомр ачења
Месеца лучно заклаља Месец, стари астрономи су
закључили да је Земља округла, nошто сам о окру

гли предмети имају округлу сенку.

За време последљег помрачеља јужни део Ме
сеца

је

био

потnуно

мрачаи,

док

се

с ев ерни

део

донекле светпио, з ато што Месец није 'п рошао кроз
центар Земљине сенке, него нешто по страни, тако

да се центар помрачеља налазио у ј ужном делу
Месеца . Помрачени део Месеца могао се кроз сенку

видети у облику ватрено црвеног круга ' б ез сјаја .

Лепотом, Месец ипак не мож е да надмаши Са
турна, nланету са прстеном, који се дивно видео
кроз

телескоп .

стоји

на

око .

Сама

златном

Недалеко

од

планета

као

н ека

круница

прстену .

невидљивом

те

nланете налази

дивне

за

просто
се

в е

лика црвен а џин звезда Ант аре с у с аз в еж ђу Скор
пије. Та звезда је много пута в ећ а од на шег Сунца.
Јупитер са својим сателитима такођ е је бпистао
над хоризонтом и привлачио својим зр а кама астро
номе. И љега су мало гледали . Звезд а Сев ерњача,
вечити путоказ у ноhи, двојна је зв езда , што значи
да је састављена од две звезде које се про стим
оком виде као једн а. Двојна звезда ј е и Мизар,
којој се у суседству налази Алкор .
Видећи св е чари nролеhље г неба , приликом
помрачеља , астрономи су поново об ра тили пажњу

на Месец, !(оји ј е nостеnено изл ази о из Земљине
сенке . Облаци су им онемогуhили д а џиде крај nо
јаве.

су

З а време боравк а м л адих астронома н арочито
бил и
пр едусретљиви
другови,
астрономски

стручљ а ци : Кубичел а, Оск а љаи и Ћурковиh. Они
су свој е знаљ е nр еносили н а љих, који су св е nа

жљиво сл ушали и пратил и , та ко да сада имају
много више теор етског зн аља из астрономије . По ·
том су им а ли прили ку д а виде но ву к а рту Северног
неба с а м р ежом кој а сл уж и као олакш а љ е за сн а
п а жеље на љој .

После краhег бор а вка мл ад и астроно ми с у на
пустил и Зв ез д а ру. Ишли су кроз шу му . Месец и
зв езде су им осветљав али пут а с лавуји с у их ис

пратили својом заиосном nесм~м.
. Они су отишли. Понели су много тога да каЖУ

СВОЈИМ друговима и другарицама који нису имали
среће да ову мајску ноћ nроведу на Великом Вра
чару .

ЈедноЈ

сунчаНОЈ

ученица

Bec?ta

vc

Секора,

Осмогодишље wколе

у Сремској МитровиЦИ

години.

Сви

месеци

и мали

су

народна имена, добије на по неким карактеристич

ним збиваљим а у nрироди или по људским депат
ности!"'а У одређено доба. Тако је траваљ месец
у

коме

трав а

н ~ гло

почињ е

рас ти,

липаљ

онај

у

коме липе цвет аЈ у и ми ришу, срп а љ када се српом

коси пшеница,_ л истоп ад када опад а лишhе и томе

слично.

ПосТОЈИ

nреко

сто

р а зни х

имен а

мес

тако да се понеки у народу зове и на десетак ;~~
них

начин а.

_дане У недељи стари Слов ени, п а и Срби,
бро]ал и су, за р аз лику од дру гих европских народ а.
Уторак долази од

вртак од четврти,

в т о р и,

петак

што зн ач и дру ги

од

пети,

чет

док ј е 'среда

очигледно ср ед љи да н у не дељ и . И з глед а nрихв ат 

љив а

претпостав к а

да

су

Срби

некада

има л и

н е

~ељу од пет дан а, са п оч ет ком од понедео ни к а, док
Је

седмодне вн а

н едељ а ,

седми ц а,

пр имљен а

са

хришh а нст в о~. Н а кр ај ста р е недеље додате су
субота (Ј евреЈС КИ с а бат) и недељ а, да н у кој и се
не р ади , н е дела, а п рв и дан је доб и о име по томе
што

дола зи

по недељи.
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.ll

наке делове, Јер то није могуhно без макар и п ри 
митивн их инструмен ат а . Ос новна подела дана је на
дан У ужем смислу и на иоћ . И у новије в р еме

r

3

д

4

У

6

5

.s

б

по иоћи, ПЈ?ВИ , други и треhи nетпи, а онда опет
зора . _Т ако Је у Шум адији, а у другим покрајинама

з

ПОСТОЈ е

У то време дан се свакак9 није дели~ на јед

забел ежен о је да се I'юј едини делови дана и ноћи
народу

зову :

велики руч а к ,
мапи

зора,

подне,

за р аици ,

свануhе,

јутро,

посл е nодне,

з а ход ,

сутон,

мали

ручак,

велики за р а нци,

сумрак,

мрак

мркпи ,

в еч ера , в елика вечера , н еко доба ноhи, глу во доб а,

неке

р а злике .

Кад а су ст у пили у тешљи додир са В из а нтијом ,

Срби су щ~имипи _к ал ендар који ј е т амо био у упо
тре би . Т о Ј е ЈУЛИЈ а нски календар, са броја љ ем го
дин а

од

створељ а

свет а

(од

Адама,

царигр адск а

ер а) и новом годи ном н а дан 1 с ептембр а . Ов а к ав
н ач и н б ел еж ељ а датума нал ази с е у свима nисани м
спо меници ма

п исмима ,

из

српске

испр а в ама ,

' пр ошлос ти,

од

оних

летописима,

најст аријих

па

до

XVII в ека , кад а се јавља напор едно пи сање годин а :
и по ца ригр ад ск ој

ери и од Христ а (нов а ер а) . Тек

У штам п ани м кљи гама с кр ај а
~е

н_а п ушт а

Ј УЛИ Ј аиски

ца ри гр адс к а

календар .

О вај

ер а ,

XVIII
али

в ека потпу но
се

nоследљи

зад ржа в а

био

је

зв а

н ~ ни кал ендар српске цркв е и држа ве . "У држ ав

~ОЈ

_у потреби

Ј У ЛИЈ ан с ком
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ј е Христо с

бележеиу годину по ц ар и гр адс кој ери, тре ба з н ати
Рођен годин е

'

Овакав тепескоп обично је маљих размера и
може се растављати,

посебне куполе са разним прецизним и комплико

5508

од ст вор ењ а света. Зато, да би с мо

нашл и којој години нове ер е одгов ар а нек а година
по цариградској ери од створ ељ а св ета, треба од
дате године од узети бр ој 5508. Пр ема т оме:
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Слова с а в ећом бројном вредношhу пис ана су
лево, а она с а маљом десно. Изуз етно , код бројева

од 1~ до

_29

прво се nише Ј едиЕ.шца, па онда десе

тица . л r - 11 , &У = 12 ...
Р Д = 104, G Н И = 258.

er =

19.

Инач е : К6 = 25,

_"У горљој та бли ци нема сл ов а за обеле ж а ваље
броЈн е вр едности преко х иљаду. То је зат о што се
п осе бним зна ко м и спр ед с л ов а о значавал о д а оно
п р етст а вља хиљаду:

1 11 = 1000, 1 З

томе, за окруже но слово nретста вља

= 7000 ..
10.000 :

Слич но

g = 20.00

Пр ема т оме, бил о би : 1 з О Д = 7074, 1 Ис;)d 0

.

1 зr .ми = 17.048, д

= 8839,
G&Y = 40.2 12, ако је n рво С /1 080

з ао к ру ж ено .

В еhи бр ојеви рет ко се срећу, па се на љима неhемо
за др жа в а т и .
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Meteoritsm Ьrateri na Zemlji

ТеЬм1а1 Ьatert (Odeu)

(RaJ vald) uspeo је da nade i prikupj 110 graжna

aan~w ы~ prfk11Z8Di u naJiиatlm poteIIIDa d..tak meteorltlrkih kratera 1 grupa kratera,
1 to: 88mO oai u ~јој је okoJjnf Ш .u njjma nadeno
JDeteortt*o evo!de, dakle, neswnnj1v dokaz da su

u-

aиteorlfllkol

Zalto -

porekla.
me&alnl me&eoriU atvaraJu kratere?

Svl kraterj о kojima ~ Ьltj govora postalj su
cle.llltwm metalnjh meteorita 1 u njjma је nadeno
metal.nfh od1omaka v~lh 1 manjjh dlmenzija.
Nlkada njje naden kamenl meteor!t kao ';l~ak
meteorltakOI kratera, mada su kameni met~r1t1 pet
puta eet~ nego metalnj. То se objainjava trme sto
8\1 kamenl meteorjtj ро pravilu manjj, ј to osetno
od metalnfh.
Najv~l metalnj meteorjt је naden u Jugozapadnoj
Afriai u mestu GоЬа, te!ina mu је 60 tona •. velifina
2,1Х2,5Х2 met. respektivno. Zatim, meteor1t B~
Ыnto, te!ak 24,5 tone, nalazi se u mestu ~l;lblflto
u Mekaiku. Medutian, najvel:i kamenj meteor1t Је ~о
17 feЬruara 1930 god. u ddavi Arkanzas а tefa'k Је
II8ПIO 338 kilograma.
Dakle, velikj kameni meteoritj su jzvanredno
ret\cj 1 kako su manjih dimen:IDja ne stvaraju velike
kratere.
О

kratertma uoplte

Meteoritskih kratera potpuno utvrdenih da su
meteorjtskog porekla ima relativno malo. Oni su
uglavnom pronac!eni u nepristupaenim_ ~ zatэ:afen.im
krajevima, u araЬ!janskoj pustinjj, s1b~~kOJ t.aJg1,
auзtroli.8koj pustinjj 1 sl. Samo Estonsk1 1 nek1 od
Severoamerii!kih kratera su u civilizlovanim oЬ!astima.
Та i!jnjenica se lako objasnjava jer tu su se najlakle mogll ocuvati, s jedne strane, zahvaljujuCi sulnom terenu ј suvoj kllmi а, s druge strane, ljudi
niau mogli da ih ostete.
МnоР meteol'iti su pali u mora i okeane i tamo
Шezli. U naseljenim krajevima usled !judske de1a,tnosti su ili o5~eni ili unisteni krateri nastali njiЬovim dejstvom.
Meteorjtski krateri su od velikog 2mafaja jer u
njjma ј njjhovoj okoljni nalazimo odlomke а festo
1 v~e komade meteoritskog gvoMa, а to su jedjna
nebeska tela ili ostaci nebeskih tela koja ,n am dolaze
na doma§aj ruke, dakle, koja mo!emo neposredno da
proufavamo. Јоо jedna vama i!injenjca а ima ih
mnogo: smatralo se а jma ј sada dosta prista!ica
h1poteze da su kraterj na Mesecu postali dejstvom
meteorlta а ne vulkan.skim dejstvom.
Estonskl kraterl
Na Balti6kom ostrvu Ezel pronac!ena је grupa
meteoritskih kratera - jedina u Evropi. Najveci od
6 glavnih је Кaalijarv (Kaaljijerv) pribШmo kruma
obllka pre6njka 100 metara. Кrater ima rub 6 metara
vjsok obrastao sumom. Veei deo im'aterovog dna zaprema jezero 60 metara dugafko tako da је studija
kraterovog dna otezana. Krater је dubok oko 50 metara.
Kaaljijerv је po:zщat jos od 1827 god. i mnogo
pogre§njh zaklju6aka је о njemu stvoreno. Pretpostavljalo se је da је to odbranbeno utvrc!enje koje su
!judi stvorili, ili је to mozda karsna uvala, ili је tu
bila nas!aga soli koja se је istopila ра ostavila takvo
uduЬljenje.

Teren је izgrac1en od horizonta1nog silursk.og dolomjta sa g!eeerskjm nanos!ma. Smatra se da su Jпa
terl iz postg!acijalnog ledenog doba. Mnogo godina
nisu bill nadenj Jl.ikakvi odlomci meteoritskog gvo!c1a.
Tek 1937 godjne, nalron desetogodisnjeg truda Rein-

waldt

0

gvo!cSa (28 komada) i tirne da dok~

meteo~=~ pareklo kratera. Reinw~ldt је to vrlo
meteon.
svojl.m radovima, narof1to to: kako su
!еро op1sao u
·
·
. b"ll
punj svakoj ak'h
1 о......
•.,аdaka , Jer
Је ostrvo
1
1
krat«
Nije ntkakV'O ~о da је nadeno za 10 go..
nмtanjeno.
iвPitjvanja samo 110 gr meteoritskog
dlna ~IJ!>::trvo је dugo nas~nj~o i in_tenzivno
gv~i r Ј ......0 da su svi poviimsk1 odlomc1 odavno
obrauvano,.,....
uJdonjenj.
·
AraЫ,Ianlki

kraterl

Skoro potpuno pokriveni p~st'!-njskim pe~om Velike Jrufme AraЬljal!lske ~Је u oЬlasti R;ub'al
Кhalj pronac!ena su dva meteor1tsk.a kratera; NJ!h је
pronasao 1932 godl.ne н. St. Ј. Ph!lby (Fllb1) trazeei
• jzguЬ!jenl grad« VaЬar.
. .
.
FilЬi је pronasao ~о~о ~ks1d1saruh metalnih Od1omaka od kojih је na)tei1 Ью od 11 kg.
Veci krater је 100 metara u pr~fniku i delimicno
·en peskom а drugi )е udal)en od prvog 600
1.
sptunr)a ovalan 5О Х 40 metara i 9 duЬok. Mo!da ima
те
а
jos kojj• krater pretrpan v ee·t
1 о ~оk re tn'1m сИ
. nama.
Ovde se dogodila retka pO)ava zbog inkoherentnost! pustinjskog peska .. ~s1ed velike top}ote а _zahva1jujucj pomenutoj osobm1 tla obr~zova1a se IZvesna
koШi!Ila silikatmog stak1a, а. u il1JOJ su s~ utisnule
loptjce meta1ne pl'irode vel1cшe 0,1 mllimetara
manje. То је Ьilo ~ik.roskopsk1 pronadeno.
Spencex је zaklJUCIO da su ove loptlce nasta1e u
atmosferj u kojoj је za momenat Ьiо !scezao kiseonjk
i upio se u k1jufajuci silicjjum.
Kolika је Ьila temperatuтa vidi se iz ove tаЬЈјсе :
Tacka topljenja

Kanzanskj krater (Brenham)
Ovaj ameri6kj kгater је otkrio NjnJnger 1933 godlne u bbl.zinj Brenhama. Dubok З metra, sjrok 11
metara dug 16 metara. Nadeni su odlomci meteorjtskog gvoZda, fime је ustanovljeno poreklo kratera.
Jufno Americki kraterl
U Jumoj Ameгici poznata је samo jedna grupa
kratera u Gran Caku - Campo del Cie1o (Kampo del
Sie1o). Ро Watsonu to је najveea svetska grupa malih
kratera. Kтateri su u preenjku od 6 metara do 76
metara. Najveei је vrlo erodiran tako da mu se rub
di!e svega 1,5 metar iznad okolne pampe. Laguna
Negra је smestena u njegovom krateru. Mnogo ve6ih
ј manjih meteOТ1ita је nadeno u tom predelu od otkrdca
1576 godine. Najveci је Ьiо tezine 630 kg.
Australiski krateri
Grupa kratera kod Henbury-a

1535 'С
1710 ' С

T acka

kljuёanja

2900 °С
32ОО 'С
3500'С

Ni'kl
Gvozde
Silioium

Vabar је Iegendarni grad koji se spominje .~
srednje ldasienim a·ra:ЬljansiOim spisima kao grad kOJ1
је spa!jen ј razoren •vЗJtrom sa neba«.
Severoamerioki krateri
DiaЬlo

је da је masa meteorita bila oko 100 tona za g1avnj
krater. Кrater је Ьiо velikjm delom zatrpan. otkopavajufi ga naden је jedan dokaz о staro8tl kratera.
OЬi6no је starost meteorltsklog kratera wlo telko
odrediti ali u slufaju kratera Odesa No 1 Ьllo је
mogu6no odredjtj priЬli!no starost istog.
Na dubinj od 6 metara nac1en је skelet megaterijuma (b!Inog konja) koji је odavno jz~Шlr6 u Severnoj Amerjcj. Тime је starost kratera prlbШno
odrec!ena - krater је postao u kretacejslrom periodu.
Meteorjtskog gvo!da nadeno је oko 6 tona, i to raznlh
velil!ina. Sellards ј Evans smatraju da је to Ьiо sudar
jata meteol'ita sa zemljom.

14520С

Nikl
Gvozde
Silicjum

Canon

u~ Telauв Ьllilu grada Odese, koji 8U a.orusld emigran11i pre Prvog svetвkog rata, nalazi
ве ЈПФ& od 3 kratera ID8Djih i starijih od ~
Pf0118C!eni su 1821 godine. Glavoi krater је pre&dka
1'70 metara, duЬine 4,4 metra. S.Ьnmo је 11100 ocllomaka raznlh te!ina. Najv~l tetine 3,6 kg. Izrat:uмto

..u

ili Coon

~utte

Na ravnom .platou od sedimenuпih stena izrnedu
F1agstaffa i Wins1ow-a Iezi najveci krater s veta Arizonski meteoritski •k rater - Kanjon D[ aЬlo . •
Poznat је odaVIno ali је 1891 Barri,n ger skrenuo
pamju na njega pronalaskom meteoritskog gvozda u
okolini kratera. Kгater ima 1245 metara u precшku
i pгiЬliiiJno је kruzan. DuЬina mu је 171 m etar - nekada је Ьiо 210 metara duЬok - а vJisina ruba Је
45 metara prose6no.
. .
Barгinger је Ьiо organizovao ekspediciju koJa Ј.е
poku§aJa da izvufe veliku kolicinu gvozda (naJvecl
deo meteori<ta) koji se zario dubok;o na juznom kraJU
kratera. Mec1utim, n'i su uspeli. Ро njegovom racunu
је oko 50,000.000. tona smrvljenog pescara i drugog
materjja!a ЬiЈо izbaceno iz kratera pri padu meteorlta.
Staгost kratera se ceni na 5-50.000 godina.
Kod Navajosa, okolnog indijanskog plemena, postoji legenda da se tu survao d<Wo sa neba i propao
u zemlju.
Wylie је izracunao da је preenik tog meteorita
Ьiо svega 15 metara.

Jednoj ekspediciji pod rukovodstvom profesora
Kerr Granta su urodenici saopstili nalaz grupe kratera i odlomaka meteoгjtskog gvozc1a Ьlizu Henberjja.
А. R. A1deгman је ispitivao nazmaceni teren ј na
povrsini od oko l,l.i/4km" nasao 13 krњtera ne iskljufujucj mogucnost postojanja jos nekih.
.
Najveci krater је 200 Х 110 metara racunat na
povrsini, а duЬine od 12 do 15 metara.
Na ce1om podrucju је sakupljeno oko 2000 komada
meteoritskog gvozda, 'n ajtezi 132 kilograma. Niko ne
2ma koLiko su ti krateri stari. Drvece stotinama godrna
staro, akacije d mulge rastu u krњterima. Neki meteoriti su sas vim oksidisarn mada је klima Sred,n je
Australije veoma susna. То sve oznacava veliku starost kratera i Alderman Ьvrdi da su oni zaista hiljadama godina stari.
Nasuprot tome postoji legenda kod urodernka da
su krateri postaЬi vatrenom ek splozijom. Urodenici to
mesto rovu »» Chindu chinna w aru chingi ya<ku « •Davo!ji kamen leteceg Stincevog sjaja«.
Boxole

!k.гater

1937 godine је pronaden joS jedan stari m eteoritski kтater u Australiji 200 milja seve-roistoeno od
Henberija, preCil!ika 175 metara. B io је dubok h ekada
30 metara аЪi је usled ero1Jij e sveden na polovinu.
Meteorjt tezak 81 kg i odlomci m eteoritskog gvozda
bi!i su nadeni u nj emu .
·
Dalgarange

tara

krњter

Mali krater, 70 metara u preC.ni ku i samo 5 m edubine Ьiо је pronaden 1923, ·t akode u Austra!iji.

2•

ао.vи•
рао dollll
аа IZ:W':-:~~===~
met..'it
u l8toriiiiiO
koJI је
ri'*e kratere.
Meteor је рео аа 11• ...м 18181 ltl
i 102" i.sto(!ne leacNfake dullae, to је ...... --;;; [',-_,...~
Podkamene ТUDcu*e i reke Rulme -.Ја •
Podkamenu 'l'Uqulku.
KoUiюlod је to Ыо IIUii!aja pad allexlta
niAta zaa/!ajolje u с:Щu lilplttпaj& tena8 ~
preduzeto sve do 1828 JOCIIDe.
L. А. Kulik је рсК!ео tapМ:iY8ja 1117/11 а
је proveo 10 meиc:i аа Uou IDe8tL Pl
'м
10 kratera а lma lh vercwa11no do 180.
50 metara u pre6niku. Oal su DIII~~W!Jtllli

obrasli
mahovinam.
Кrос teren
nekailko
oЬиirom da
је to mot!vaml
i oЬra8tao ::Ei!~
tajgom, nikakav trq nеёе Olltatl о padu toc
Kulik Је nМао mo malo meteorltllkaC •··--.с·
Ьiо је imenaden maUm oЬЬDoln kraten. 1lllllla
energ\ja prl padu bila vrlo velika. Smatn 18 cla
meteorlt eksplodirao iJJnad Zemlje pre DetiO lto
mogao da se zariJe u nju.
Drvete је usled pada meteorlta bilo JJeupeo
oЬoreno na tle 1 to 1epezasto od me&ta pada 1& lirosnjama okrenutirn od mesta pada meteonta. ...._
drveta su blla speljeaa Ш poluogorela.
Top1otno dejstvo meteorita Је bilo vrlo veUIID i
prostiralo se u krugu od 30 kilometara а vudulaA
talas kojj је lsprevrtao drvefe delovao је u knllu od
50 lmn. Ljudskih Utava mje bilo sem ito је Jed8
ofevjdac dogadaja Ьiо izdl~nut uvis vкdulnkn taJasom ј tresnuo о zem1ju i od potresa i вtraha 011..UO,..
tako da kada ga је Kuldk ispitivao nije m0180 da
doЬije od njega nikakvjh obave5tenja jer da Ь1 lllo
bllo gore fovek је Ьiо - neplsmen.
Stado <irvasa na mestu pada bilo је polipuDo :r.Ьrt
sano ј samo nek<>liko nagorelih kostura је preo8talo.
Stub dima је clostigao vjsmu 20 km tako da IU
ga u Kiтensku na recj Lenj 450 1rn1 da1eko od meata
pada lepo mogli da vjde. Gгm1javina ili zvumi talaa
se fuo na da1jinj od 700 km.
Ovaj pad је prouz.rokovao 2mafajne vazduJne osc:ilacije i barografi ~mi!krobarografj) regjstrovali su talase vazduha u Petrogradu, Potsdamu, Кjobenhavenu,
Kjuu (Eng1eska), Batavjji i Va5ingtonu. U Кjuu u
17 h i 30 m tog dana mjkrobarogтaf је zabe1e!io neko1iko serija nesvakida5njih talasa · vazdu5nog pritiska.
Ta1as је оЬi§ао dva ·puta Zemljinu kuglu i ро drugj
put registrovan u Potsdamu 30 casova nakon udara
meteorita о Ые. EVJropski seizmografi zabe1e!ili su jak
potres.
Ovakav vazduSn.i talas је zabelezen samo jos jedn<>m - 1883 godine pri erupcjji vulkana Кrakatoa na
Sundskim ostrvima.
Kulik smЗJtra da је to Ьiо skup meteorita koji se
kretao Ьrzi!Ilom od 72 km u seikundi. Neki od meteorita
su imali vise od 130 tona. Gasovi na oko 1ООО' С koji
su pratili meteorit palili su sve oko sebe.
Watson 1\.1 lmjivi »B etween the Pla nets • rasmatra
mogu6nost s usreta m eteorita sa Zemljom 4 h i 47 m
ranij e. U tx>m slucaju m e-teorit Ьi Ьiо pogodio Petrograd danasnji Lenjialgrad i n e Ьi Ьi1о potrebno cekati
na podatke о m eteoritu 20 godjna. То ј е, razume se,
samo jedno zanim1jivo •kad Ьi • .
Afriёki

krateri

A 5anti
Maclaren i dru,g i podozrevaju da ј е i ovo m eteor 1tski lkrater. Na Zla tJnoj Oba li, sad a u driaV'i Gana,
n~'lazi se veliki krater upravo oЬl i ka k aldere u pretniku 6 1/2 sa 7-9 mi1ja delimicno i sp!Шjen jezerom
Bosumtwi. Кra ter ASanti se smatra d a је n esi guгno
meteori·tskog porekla j er n ikak vo m eteoritsko gvozde
nije mog1o Ьiti p;ronadeno u o kolini sem jedinog komadica meteori tskog gvozda na obali j ezera pre oko
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СА.

хоордюаср8 'I'OIIJIИO nоља рада за
11!0С'11а8М ~ цм.а.а па.ев.а ракете еа

, . . . . IIDme

- · - npyaa acehaJtoe nоноса збоr yenexa као
P8'fiCO ао.ЈЈ, Чаuоам ~ рuетвюс apyiU1'aaa
• ~ А8 lie ~ет IQI03 ааеиону ISиrи по
.,...,., 1WIX08Idf uпормма. Otot кемају RJf ноача

nоч8'n&нџ

1801'7

А•

науче

iloм. По првом нач1шу, ъщ смо сиnnли прах у малим

емамрм

»

1'"! да c:auцuajy круrmюс корацима н
IIUИO :18Ј108011о0СТ80 'Т 'tOMe. ПроЈ~т Је 38101-

eno

WatИr Ја

PQ t0

l'leur

који Је 7а.Аа радио ~OiteJO'I

JdteJ(OТIIXII. ·на KOllltЏ)' 38 DOЉOIIPUJ)ЦY н

мumtнe у IЬу Мехекау. Сарха npoJeua
Ј• Омла .-а tt AoiSмJY nодаџ о Q)"rtUWW раьrа, no-

......,...••

..._, СМ\'оlосноt 11380ра C:МeшteftQr 7 npoj~.
C..yчaJtso f!1 АМ8МРМ tnoiiiJIR 'fO Щ~ А* 11.8»
ае 081111 рцеnма. La 71eur-oea ....-Ја ја &tJsa да
• C'IUW а..еаЈ)'ћа fiUdt енмоеr, CIOI'8 1е IIPIA. - . . . &UIC8 ,.ltapвnцll". 118CJf.IO еа
је Јцва .Q7I'8

»

ux.o

оеновне

-PNaт1tuo елеметараа npoJexwr хо.._ се ие
А8ЈIЈЈО no.vx-'nUIO ~ за мс:тtтiСВав.е ракета
rфe'rCТtllllloa NU)' apcty excnepмii4!8Тt\.mtor РЩ~а иа
.......,.оr 110Че1'1111101Мi1 tr нетнче нехе од аеаоља коЈе

иек-

атrчшсама кроз млаэu.нк 'ЧCЛII'-UIOГ ЦltЛ.IIHJJ.pa, rtoсабијајуlш, nотреса.Јьем ракете. сваку ново
АО,Јiату KOЛH'UIIfy . По друrом на'IИНУ кој11 је сфи
hС:ИЈфt али М<tЊе по,цесан. прах се rtaкyje у ммс
артонске цилиндре затворен е сошtеним "пatufpoм .

Јфо6аtм11М8 коЈм још 'felf8J7 ва решење. Међус:об
.._ ра~ 38naмatW и nре~ааем naeciurX

..." panra.

•

И "А" 11 .,в·· ракете су употрс!6љавалс као nо

801' lllmPidua. ААм CIIOf 1101'1, iloella'rJ)ajyћи Јфк•
JOR, .. C'NidiJ ~ ,,Ја nрве руке" о

tсс:мрнмаиt~,

А.14терасе ЈН!UТе cu onМL-.ciCO.-

rоваш материјал ц1шк у rtpaxy nомеша~• са COf!&·
шевим
с.умnором. Прво смо
noтпytto измешаnм
C88eWy од 801/о tиtнкn 11 15 8/о сумnора. Затим смо
Ј110Требипа4 једну од две методе за nуЈ.Ьен.е ropи

.Х орцсоrааа tnf lfOI')'ћнOC'I'JI за Jlaбldtкy неоnхоА-

~ о

2.

1'РОКСIСО.- 1LitC11)1/AeXТOЦVjo..

ucrpy-

m/nfJOiut"''

щ:Ј '""'~

Ови n. акети садрже исте кo.nlt'Чшt e npuxв а cмe

крклцима као W1'0 је nриказано на цртежУ

IIIТ&jy се један до другог у комору за саrорев а ље .

1.
Т/ аЈtуминијумсхом цилиндру су били сыеwтеии ра·
tll -

к~ иастр~евти, а циликдар је био прн вр~
~а\'ворен дрвеном куnом. Простор прн врх у оnељ0

са инстрЛ~~КТима био је наnуљен пуш'Чэншl ба·
рутом који еаrорева блиставом црвеном свет.1ошћr

.Вар;ут је заnаљен електричним nутем, пp otтyurr.l"

њем Јаке струје кроз танху Nichrom-ЖJtUY коЈа Jt

била затрnана у баруту. у дољем делу nростоР/
за инструменте налазм.пи су се: мипијатурка ~
ФЛеш лампа, матно-nрекидач и залиха бэтеРЈIР
Прющип · прехидача је испроба.ван као мoryllll ИЈ"
'QIR за и315ациааи.е падобрана у будућЈ-tМ ракета~
11Реаl.ца.ч Је џодешев TU"O да се гаси ка.аэ ~ Р'

Дpyrlf начшt

иwn nре111rућство, јер свака ра кета,

Ollaкo налуњена, IIЫ n скоро нСТЈ! ПОТIIСВ.К . Недоста18Х му је што nриднком пуњења мора да се no-

Jфt!he млазюm. Код оба ttа'Чина у прах се ставља
110 Једuа хuща која се затрnа у nоследљу ко.1и'Чи1rу
lфаха која се додаје .

·,

И .,А" и .,В" ракете су бmtc нзбаченс са торtыl

·• 1181-ооьевоr од утаоноr гвожђа . Сnојнице. nривезанс
~ врха 11 pena ракете, к.,Ћrэl!.~е су по nок~ној

.11Uonr :tавареној на врху торња. Ракете су nt~.љсне
8Ј110Ьу- контроле на даљину из бупкера за поема

"._. који се налазно удаљев neдecer јарди од
,..,._ Вуккер је био наrфав.'Ьен од јак:их rреда н
~ ЗеЈоiЈЬОМ У дебљиmt О.Ц НСКОЈtККО стоnа.

o/uminl.um

С.11..

S.

Сжем
.

масе а облик је nодешен да служи и као врх n~

Оrробо naмna није· радила током npвor депа
без суМље збоr дејства убрзаља на вибратор:сиои-.ЈР'ЕОО••Ј. апи је радила добро за време nоследњеr
nута. Фотоrраф није nостиrао очекиваља;
·снимци бљескова на nлочи. ~а да довољно одре
ђt:Јfи када су једном nронађени, били су ситни и

јектила и за смештај стробо ламnе, тако да је овај

тешко

•

Начиљен је шуnљи блок од nровидне nластичне

уређај

·

омоrућавао

несметано

nосматраље

које

се

nриљубљивало

куnастоr врха ракете. ·

уз

тила које је nретстављало замену за земљу за разне
делове струјноr кола. Цробе са струјним колом на

. сто.лу

су nоказале да ламnа може да ради nоуздано

у року од три минута.

,

Направа се понашала нормално али је одбила

је nотицала од вибраторскоr уређаја у извор)'
струје . . Калеми вибратора били су стављени cn
стране трансформатора који је био везан за тело
пројектила. Услед деформације nри наnрез а њ)' код
учвршћивања трансформатора на своје место no-

. реметио' се контакт и тиме и рад калемова . Бнло
је очевидно потребно да се поново уреде сви ко~

Инструменте су сачюьавапи: ксенонсхе стробо
naмne, извор струје и сnојено електронсхо временсхо 11:0.110 одРеђено да nапи памnу за rieт бљесхова
~ у с:еиуидм. CIOUIЦИ бљескова који су бипи довољно ·
1асни да би се забепежили на даљини од :У,. миље

,

,

бнлк су намеt~оенк не само за означавање путање

ле-rа . већ к за омоrућавање nрорачуна брзиНе ра
хем,

a.euor

yxynиor времена лма, убрзаља на бнло

коЈОј 2&ЧЈDС. П)"rВ lti'Д.
~'1.

.,

-

i

такти дуж целог уређаја у ракети. Пошто ово нll)e
било раније предвиђено нацрт ракете није оставио
места за калемове. Да би се исправио овај недоста
так, бИло би nотребно поново конструисати ракету,

те смо стога одлучили да учинимо ~амо приближи)·

-поправку и да наставимо са nаљељем.

Ракета је била избачена под истим уrлом као
и оне иЗ серије Photuris-A: под уrлом од 88' У од

носу на хоризонталу. Она · је достигла вис11НУ од

1800 стопа и сnустила се тачно на nредвиђенУ тач!tУ
удаљецу ·1200 стопа. Мо~р је одлично фу~с~кцllонисао.

.
· меЬувремену

·

инструментима

rpyna

одлучила

је разв11јена и идеја да се инсталира
светлости у ракети, а да

. ·. један извор континуалне
.,. ~ се временска тачност -

мереље

времена

-

обез

r . • беди nомоћу обртноr поклоnца исnред камере.

·.У · ' Савршенији nројекти који су сада у току ођу
_; хватају

:~ .. ааца,
. i

да ради када смо је сместили у ракету. Тешкоћа

са

циљу штедље, да одложи следеhе nаљеље док се
наnрави један исnравни систем nадобрана. У

унутрашњост

чеnа кроз отвор одељка са инструментима . Он је
везивао nозитивни· nол батерије са телом nројек

налазили . Одељак

.iitю није моrао да се спасе. Стоrа је

·

Струјно ' коло се эатварало уметаљем металноr

се

"]'е · био тако уништен nри падУ да ни један једИ11!'1

ламnе .

Делови струјног кола су стављени у цилиндрично
nостаље

су

и изrрадљу nројектила без млазника и кри

са високим количииком маса,

уређајем- за

. мереље домета nомоћу кратких радио таласа као и

~-· ·смстемом за убележаваље nодатака. Код уобичаје-

.;;. ИМХ ракета однос маса је ретко био већи од З : 1.
·..~ Планирана ракета ће имати однос маса 9 : 1. Мала
·· , . . xyna на peny ракете замениће уобичајена крилца .
· .: .., ~еэуптати nроба у аеродинами'IХОМ тунелу пок.а-

:. -~

;".

ских стопа у .секуRдк бе3 о631фа :..на ·аРечвм~·

Љена rустина је такође ве.пиха па Је Olllac:IIIOC't···:. C~
експлозије мала . Наше дрfШТВО Је ~о

·.

у npaxy као техtсички производ. НМсмо ~- .
ве.nичину зрна . Сумпорки цвм Иll)e СК)'П м ..е.
CG набавити у већини стоварЈЩIТ8 меrааве робе
код трrоваца за скабдеван.е фарми м бaiD'riL . ,

Ако осећате потребу да се баамте

•

paJtfJ'rU8A . к.сi

'•

најмилијом заба вом, саветујемо вам да ~ . ·
осталима у вашем месту који су СЈIИЧКО pacnoao-·
жени, или да постанете члан неке од аећ ~·
ких груnа. Мало појединаца ю.tа време!Са а . . . . ..
потребиих за нацрте и конструкцију успешне • р._о.. ·
бро опремљене ракете и ниједан не МO:IIt1! ",_ буае
истовремено на довољно потребmоt места да yua.!IJt
и тачно посматра понашање једне ракете. ЧIUt и
када би то могао, изгубио би огромно задОВОоiЬС'1'80
које чdВек осети кроз учествоваље у кзврше~~ау а
једничкоr nлана.
•ScientШc

Amerlcanc, jun 195'7.
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С8аа. DOCМI'fPitЧ

мора

UPIJ
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Је :10118 JeAНIXI 'IOP« и.tla од IШIPtme 1INJutot
noaa ПOCtlfИPO'IL Размера харте мора бtmt А080.1.1ео

'Uija

IIМJdCI. AD ем росматрач моrао oдPei)Jwmc ПОЈIО. .Ј

сате.uста са -raчнowtly до 1/• степена. Карта мора

lltmr

цеiЈ'I'РИРАИа према

центру

видиоr

П0о1Ь8

'

кој 11

се OAPtbYJe rеоrрафсхом wнркном станкце и одре.
ђеRи:м · nо.~оасаЈем nосма'фрча на мepltJUij&Jty. с..

'UIIUIOIIK nocмaтpqчJUIX

схоr

a-rnaca.

nосматрааоr депа не6& у току
пос:матрач

у

саом

ве.копико

видном

nољу

.u

caacor

nос:тиrну одређкеање к ианошење на карту

, с.ахи

orn

rpyna добиће хоnиЈе небе

Вежбања У радУ са картама треба

«:eKYIWf.

в~t,аи

-ropк:y" и њеuу rорњу nоnреч.ну дашчицу,

..u-

.,

која је

nостављена у nравцу · меридијана. Посматрач11 ~

•

nостааЈЬају са обе стране катарке у правцу ПОМI!

нуте даwчкце. Фуихцију посматрача обухвата эа
писмвање времена nроласка сателита и oдpei)ИIIIUioe
а.еtоВе

атrан.е у

о.-иосу

на

катарк:у

и

звездано

DOJI>e,
за в1)4*е пролас:ха с:атепита

н

n~матрач је ду•

•ан да:

СА.

а) nреда три сК1'Иала који реrиструју: 1) мо
менат nојаве с:цтелита; 2) моменат када је caтeJIIrт
заклоаьен катарком и 3) моменат изласка сателита

\

б) зanaJII'I'И вад:Љиви nут сателита у односу

..... ··-,.,···

la

време

....&t

в) озНачи nоложај

у nос:мln'Ј)аамма на ocмaтpaч-

'lllfa twt

бllћс!

npaeor

nостав.ъеп

краја

видљ.ивој

попречве

звеэданој поза-

После одласха
сматрач треба да:

сателита

из

видноr

nоља

Јвчюtа ОZЏ"Оаарим јаЧНюr с:аетлостн caтe

altn, ICO)y

б) озмачи три тачке на nутањи сателнтu. з~
које су изврwена nоменута мерек,а времена.

, . . С8 tm~шtщамв щ:нmсоАНО caonurriiatiти,

на nознате величине звезда узетих

СШ •m~eo nосма-трач с:в 3elf.Љe. Време н
~ ~ I:IOJII'I'O.Њa uнot1a, nЈи Ье врШИТЈI овУ' ynory,

Руководилац
ратор

8JI8J7

на

хронометру

а

исто

nr

rpyne

моро

меета сь тa•ttmм nопожајем reorpaфc:a дY11Ume
~

n

карыttернстmса.

~~~ератх

118..,

еrру•ната. који he се уnотрс!б!ьава'I'М nрк notмa·
'fiNUW!I88. ~аtМ 'rOtO треба да с:е CII0/1W1'e lf ./IOKaJIIOI
........t!Dt услоан са поtебно uаЗЈtачеюrм под81Џ018
о D'JIO)pa'IНOC"rН ааздуха

1

Јтrарњнм м QТOIICIDUI

"t&CC8taaa. Подапе о ·~ м nрозрачнОСТII ааз
Ю'В ~ rpyna треба А8 АобмЈУ 1&3 DPOt-

._.

.1оа•ммх

JN'hOI)OAOIIUaiZ

с'rашща.

11

опе

рnсматра1ьу

и

њеrово

сателнта

стварно

дела

yrno;

nyraњe

. Тачае

•:

за .-а

звездан:км

рnду

картама,

а

такође

времену

заклањања

cn

при .~ о ж~•п!)l

Цt'DII

JI:Y·

т r .1 r rp:>·

сатетпз

11 снлаж сњ с са·
33 к:н : > p R OII

Даје се yrao који одређује положај в11дљ1шоr ЈСЛ~

цутаље сателита, уrаона брзина и велнчщс ~ c зn-

mrra (у эаездаuнм величивама), време nочет ка 11

Prva ut.ronauU~ka ЬЈоfЬа • ~ CН"'-In.tao\-..U
su u :w jt"dnlcl Muz.cJ khn11t~: u VarЬ.,•I 1 Р\;)!јйо
a~tronautl ~o dru.tt\'o u proawri)una Pl&n~) uma
u Katovkama . Na Wotbl $U prik.ц.anl rnodcli, m~a
motor!, d e1ovl 1 u rt.'<lo)l ramih raketa 1 pro)8-U i-.kct.a, kao 1 pгefro :оо \'cll kJ Ь. fotosa. Tvkom tt$7 ,о.
dlnc Wotьa се oЬict f\'e \'~ &1'ad9ve u N >llwJ.
<• W(.-ltraum.fahrt •. f'cЬr . 1~7)

С8 MCXaiJII'IKIIIol

З 3 ПIICIIDD.IЬC1of

Хрсiвоммар

контакте који се спајају једаi/П)-т

ltNo

_ ~ци nовремено се сравњује са тачюtw кротко
-

n.

80м nоложају. Незав11сно од nma учорwk е1ьа це о11
(ради Nе}Ьања ыsсине) оса обртања те
Јiеаtопа треба да пежи што је б:шжс woryhe центру

1 8Оtцутм бнло какв11м добро прооерею1м часоони1rОМ са КЈIЗТНОМ И.'ПI ДOIТ)'liCIOIW KO/.ITBKTIIIIM NIC·
.. ~ који се налнзи )' продаји 11 аrзбажд о рен до
· Чllостн ± 2 се.к. на .,дан". Време, које пок о зу ју

зо с1 ~ ,, 11 >f 11

Jfa А.

•

113 TPIIЦII KO j<l ON()~e одреl)иuање вреwена са тачношhу до 1/ 10 сек.

те.nнта У моменту њеrовоr ишчезавања

saapweтxa DOC:IIIaтpaн.a,

a.JI:YNИillt)'MCKOj

С.~м JeJomcтwearor аре11ева

телефоном,

крајем катарке, стварно пењање

у

Један од оажнюс еде~о~еиата у JI3Dpwcњy при
lфема .,Moonwa\ch'' је орrаюrзац11ј3 сис-теи;~ j cдllll·
et'lleuor времена. Прсд .1ожена је схем н хроно~о~етрн

Фом или радиом, саоnштавајуhи nодатке о LIJ "P'I'"'
станице,

су

Ol'.lleд&Jia.

који одређује по,, о ж ај

писмено

MOIJТИparus

, Y.10ra огледала је да омоrући посматрачу удо&tо

сателита,

rрупе

на

1'ellec:xona

пењ3с ы~ н

Руководилац nосматрачке стающе npcд njc нз·

lleWтaje о

Је

DPaheњe посматраноr дела неба у шф.с.нње :wмор-

HueurnJ о •:авршеnм nосматраљ-а

обu...:ано c:aonurnmt

•••tr'tP1 etutc:a& rpyna, опш: nocмnтpaч

tf)OДC'I'88

заједничком

е18.111Ща

• &~n~p~Wt> (СЈа тачиоwhу ~о 1 IIOIК1'fa t1 акwв), npe-

r.IIA

тако

б) иэмере на карти
ВtiДљивоr

~ац

карте.

силажење у то време,

Qt~Је~.

Цtlrrpa./ltJOм

на

cn

посматрач

а) одреде време иш•1еэавања
таркоw,

~. радn nровере 11е30 и eteneнa орrаниза

IIOOIIМINI'IiiD

сваки

rpyne,

DPRI:uaJta

аьше 216 mm, с:лољног nречюrка 60 mm и Асбљине
31Ца 4,5 mm. У цеви је урезана заоојюща :.о тело
OEY.IIapa и објектива. Ж1tжна даљина ~о~оже се
~тк од 3000 mm до бескоuа•шостst . Пред објек
'1'81110М nод углом од 45" nостављено је огледа.,о
са 8ЛYKИRIIЗIIP3110N И.-'IИ ПОСребрено~о~ tiODpШIOION .

дУЖНИ су да:

OOI'hJitCie'I'Н, А~"fьл.аhс с:е nосмирачхом центру у

llrWM М ~

tiiC)'Лap

в) одреди эвеэдану величину сателита у однос~:

Поемвтsмш.а ас ttочети 1D MIUQ'1'a после змас.u
~ • аврwьеаћ4! ~ кроа 1 час н 40 IOUI)'Тa, на
ac:тpoiJOIIC8.0t 0710118.
, · ,_",mat't1 nоематра.ь.а, неэuмсно од IЬКхове

tsc:mmrвaн.a,

· 11380CII

nо

а) Нацрта путању сателита на звеэданој кщ:mс
и на њу . каиес:е положај заnадног краја дашчиut>.

изВор

помекуТкх

1.

обртањеv те.nа у цеан те.nескопа . Прсч~шк обЈектива
51 mm а ЖЈtжна дaљsmn 180 mm. ОбЈёктма
Је nостааљен у металку облогу са завојшщом tta
. саоа.вој страшt (40 завоја на 25,4 mm). OбjeltТica 11

две звезде.

сате.IUМ'а. На

саетлосюс

заnадноr

С:..&

~овшs делови схсме моrу се кynarnc ,
При 11,5-с:трухом уоећuљу, телсс:коn има вмдаао
DOIIoe од 12,5'* Незкатt.tа сферна абсращф1 ODВJU
. се само nри JtPn.Jeвar.мa no.'Ыl. Оку л ар 10111 ЖЈsж:uу
· AIUЫUIY 31,75 mm и вмда1о nоље од 88•. Завојшщо
88 тепу охулара с:лу.м за nocтatuыiњe фок;уе~~

r) одреди сјај сателита у односу на једну 1tлн

caтo.nli'na врwнЬе IUIJtoюr, коЈи ће летети
• 78a.IIOJ .llfCJIIDi, да се на земљ11 яе чује звух
~ B.P»Uca UttOIIВ бнllе тwсо пзабраuа, да се
а C1'&tlti.Цn. добнЈе ynoata брзtта IUJЗJtP!Ublt која

nоематрању

са.

ua

•

дини;

IUQI С1'8Јuщама perмc:1'J)CJ8atOtМ у САД. улоrу вe

tun'IJUUI

. Olf OAI'OUP&/11
. ,, СМI(ом alltJOtly

-7 , '!ОКУ

звезде,

дашчице катарке према

1.

ПРttЈЏ~ожеиа схемо телес&оnа која је pв'Splђetta

из видноr nоља,

ј.

•

~

;.~

с:мrнатта,

које

емитују

р адиостающе

у

. ~ (WW V) нт1 с:а ХааајсЈtИХ острва (WW V Н}.

•

D. D..

Pl_a\lorma и iapatJiva.aJe 1 la ыt ran )t- ~~
• Лvang~rda• . kojoc:n N:- ~ \'c~\4tki ZetnUm яаtН!t
pos tav ft : na 5\ '0ju put.an ju, J>OI'\-D \'I J cm:~ 1 с n ·a Qd~
dmo mt-sl o odвkl e С!.' "!.' i.z\·rlн l • tspaii"''Щ)c АI .Ка.0\· а, ul't'da} k O!I'IStru.l..Шa је, iцr;J\i i ll : mS1.-l~nWi

flnno

Loc.-\\') ' ·

H.ydrop/"('U.

<•Jct Propul.slon •. Jan. 195i'J

D..D..

WЛС

-

CORPOBAL

(SAD) - G. А. L. С. Ј. Т. (Vazduhop\ovna kom·
peaija Do\aiiU)
а.
ь.

_Namena: tspltivanje visoke atmosfere
Prvo paljenje: 28.8.1945 aod.

~

Dulln8:

cL

1
' · ·' ''

4.87 m

~ (max): 0,3 m
Tdlna pr\ poletanju: 302 kJ
f. Korltna tetlna: 11,3 kg
8· Potlsak: 880 k&
4& IIE'k
h. Brzina (max.): 1246 m / sek
1. Po&Onaka materlja: az.otnn klse.llлa / nn i lln

о.

Ј.

Slltc:m u

мрајаnје: ааа pod prНI!tkom tkom-

prim. vazduh)
k. V.181na: 30,8 km (Ьеz buatera); 70 km

(sa Ьli·

lterocn)

1. Upravljanje:· nета, d1narnl~kl stabHna pu!d\1
trt flklм repne :pcмilne + veliko potetno uьг;;.11:<~
о: А. L. С. L Т :::: Guggenhelm Aeronaut:'i&J
LaЬclratory, Callfomla lnstitute of Tehnolop· t GЩ·
lflthelrn-ova aerooauti~ka laЬoratorijo tehno1oЉ>i

YIIUIIOt-U
·

...,.".._ J8Ьon1DI'ijt MOI"'IUko .(XciiDPuuJa

СЈа..

1.. MIU'UO) hЬrlka lllocUon Motors

а. Н._..: llpltiVМJe ~-- ..........

. 18.

~:

JIU ,oct.

"' Doiitaal .... 1&'а

а. Jl'niМiic: (IDU): Џ4 т
Т.Ш.. pn ро&.t111фа :

.
t. 1'tlt1Qa
~ 1118totijll: 1410 -~-·
..
~ leltna: мо q

..

1 '780

а.. .Ni~U t • аоо ._
L ,_.... oaat.e11e: t.e.

11&

---~k/~

lnltltuta u

КaШomlji).

Lanlllraoa аа vertlkalnog torn Ja ,.._oo31 m, upotreЫvll kao buater raketu sa fп!l<'im
JIOIOO,Ikom materijom (modШciranl • TlnY Tim ' · Р'1"
Uaak 22 еоо ka х џ aek.>.
lltrd!vanJu IU pretЬodW korutrukclja 1 prot»
IIIIOdela (J)et puta maoj!) tokom jula \!U$ ~ . rad>
odrt!d!vanja oЬ1ika 1 broja repniћ po..тsina ka o 1 ~
Ьlp\Uvanja kor1.1D01tl komЫnac:lje projektii·ЬI}!•б
lniltnuot!ntl au 8lati ва zemlju padobraoom smelte:lilll
u konl&lnom vrЬu r.kete; kasЩJe su podaci sa ln~tzv
IOtDIIta II18U na &811U)u r8d1om (tclemetrts.anje).

kot

NQ~Q~nena:

. ' . .sL l . -

Ooort~ JO!tddм m•ta •T•rnapf-.
pnp,.n~a м JtO •tan'ftl'JJ rampf

lh 2ZШ и~о од l'piiiDIЧa, Код вас С1ВЦе
изађе и равизе прође кроз керидијав IEI'O

еrевовиицима Лондона. Средље време у Веоrра,цу

23
С1е11'1'еМбар
11ibl)i'IQI
..

...
~

=~=!!
1IP

иь.
Clll 1Jiil
•
....
кдУћи од 1'р1свича . . . . ~

Управник опсерваторије У .ПИОIIУ Ј .. D=л=

је за Ib 22m веће од средљег времена у Лондону.

O'I'IQIИO је у овоме једно, до сада непозавунато;юласт

бЈьавало . своје месио средље време, у савреЈеиом

истоку. Но JaUto у часаввик 30В8118

сиимцима 4 пута више звезда. Тако Је У Ј
области плаво сЮiиање дало на плочи 6000 звезда

елужбеник из Београда nри предаји телеграма у
лондон забележио би да је телеграм предао, ре
цимо, у sь 22m док б~ службеник на пошти у лон
дону забележио ..да 1е телеrрам nримио у 7h oom,

1Jh
то слИЧIПОI раз~
]-~--!B~~~~~S.~i~

24 000. На овај начин је откривено и једно иве:~

у међународном и међуградском саобраћају

Галаксије и ~о не саио по њеrовим координатама
иеrо и по удаљености која износи 8 300 парсека
односно око 27 000 светлосних rодина.

зоне

мajytuc

Илечви

тасrо Јато

Пут У

СИИмајући

ивфрацрвеноЈ

свакУ

лoп

зоиско

испитив

.
наЈпре у п~авој па затим У инфрацрвеној свет~:С::

Кад би свако место употре

саобраћа1У и nошти наступиле би вепике тешкоће.

он је утврдио да се св овои последњо~ доби.Једвој

док је инфрацрвено снимаље попела овај број на

дакле, пре него 1е nослат. Да би се избегле незrоде

звездаио јато које је веоиа близу средишта н

Р. Д.

spe.11.e. -

ПОАе

а,ена је Земљина лопта меридијанима на 24 ~асовне

(1911

г.).

Основна или нулта зона у којој се време ра

D. D.
(» Weltraшnfahrt• ,

Febr. 1957)

(»L' .Aвtronomle 1057/vii.)

чуна према

средљем времену почетног мер~аиа

налази се У о?ласти на зоm источно и западно од
Гривича. То 1е зона међународног времена (МВ)
ипи

светског

времена.

Источно од Грин~ке зоне. налази се зона сред
ље-европског

ђ)ИЮIЧа.

Ih зоm

меридизана,

Ограничена

је

ко1и

је

lb

мередијанима

источно

од

зоm

од

и

источно од .Гринича. Средље време средље

европског

меридиЈана

зове

време (СЕВ).

Источно-европски

се

средље-евроnско

меридијан

налази

се

2h

источно од Грин~а и зона источно-евроnског вре
мена ограничена зе .са меридијанима

lh зоm

2h

и

зоm

источно од Гринича.

После овог следе часовне зоне око меридијана
на зь, 4!1 итд. до 12h источно од Гринича. На исти
начин издељена је Земљина nовршина у часовне

зоне на

ВРЕМЕ ПО СУНЦУ

Право вреяе. -

11 .,Васиони" 1957/2 ми смо го

Због тога nрави дан, или време које протекне
између два узастоnна горН>а пролаза правог Сунца
кроз nосматрачев меридијан, неће бити увек исте

дужине: А са променљивом јединицом за мерење

ворили о основној врсти времена, о з~езданом вре
мену. Видели смо како се он? одређузе и одржава

не меже се добити ни висока пр.ецизност мерења.
Поред тоFа и техника мере1ра зе овде друкчиза

неFо кед звезда. Песматра се пролаз р;rба Сунчева

на астрономским опсерваторизама.

Часовни угао тачке гама је звездано време.
Исто тако часовни угао nравог Сунца nретставља
право време. Bper.te по nравом Сунцу и звезца~о
време добијају се сличним nроцесом мерења, na зе
занимљиво зашто су астрономи морали да узму

котура кеји је зеег јаког заFрев~ља слозева вазду~а

кроз које' зрак nролази увек зако узбуркан . Наз
nесле ио~ављује се ироблем свође~а посматрања
nролаза
Сунчева

звездано време за основу мерења времена. Разл?г

на

· котура,

посматраН>е

јер

се

nролаза

nривидни

средишта

nречник котура

меН>а због елиnтич~~:ог облика Земљине путаље.
'Уоnште речено: nраво Сунце у служби времена

избора је висока nрецизност мерења времена коза,

nри данашљем стаљу науке иде до 0•.001, а .У не
ким nроблемима још дес;ет и сто nута тачнизе.

руба

nостављало би и сувише проблема које би · било
немогуhе технИчки решити у служби одржавања

.

1h, 2h, итд. 12h западно од Гринича.

Часовници средље-евроnске зоне, којој nриnада
Југославија, показују један час више од часовника
Гриничке зоне. Зато ову зону можемо обележити
индексом минус lh (-1h), јер од времена у овој
зони треба одбити lh да бисмо добили Гринично
средље време. Часовници у зонИ око меридијана

1h западно од Гринича показују 1h маље него ча
совници у Гриничној зони. Због тога ову зону мо
жемо обележити са индексом плус lh (+lh). јер на
време

ових

часовника

треба

nретстављају исту област на

може nружити ову nрецизност мереља времена?
Није, а ево зашто.

рија у . Београду.

тачни часовници показују

у обичном животу Сунце узело као основа за пре

вити да је сваки наредни nролаз Сунща кроз ме

које

Средње суице и средње вре.м.е.

ридијан каснији за око 4m звезданог времена. Као
да се nраво Сунце nомер~ према истеку .међу зве

еll:лиnтици и

према истоку, слично као што и Земљина обртаље
видимо посредно у обртаљу целог небеског свода
од

истока

nрема

западу.

Незгода је у томе што се nраво Сунце не креhе
равномерно и не креhе no екватору, дуж кога ме
римо часовни угао, него се креће nроменљивом бр
зином дуж еклиnтике чија је раван наl'Иута nрема

равни небеске г екватора за

23° .5. Неравномерност

времена,

астрономи

рачуном

одређено,

идеално,

се nривид~о креће

.

су

изабрали

средље

једноликом

сунце,

брзином по

звезда

знајуh'и

унаnред

колику

рект асцен

зију има средН>е cytiцe у датом тренутку . Часовни
угао средљег сунца претставља средље вреые.
Према томе nромена средљег времена зависи исто
тако од Земљиног обртаН>а као и промен а звезда-

дица nравог rодишљег кретаља Земље око Сунца
no елиnси у чијој је једној жижи Сунце. Земљина

no

мереље

једно

моhу

=

видног помераља Сунчева котура

цизно

екватору. СредН>е сунце астрономи прате оnет по

здама, повеhавајуhи своз~ Р.ектасценцизу сваког
дана за 4m
1°. Ово кретаље зе nривидно и nосле

кретаље око Сунца ми видимо nосредно nреко nри

Да би се ипак

-

.

ног

времена.

Да би се довело до поклапаН>а средН>еr времена
са . начином рачунаља времена у обичном животУ

усвојено је да се часовни угао средљег сунца не
рачуна од пролаза кроз горН>и него од пролаз:
кроз доН>и мери.дијан места. На тај начин нул
часова средН>ег времена пада са почетком новог

. но
Из овог следи да је и средН>е време ме~а

да!Ј1ума.

у nривидном кретаљу nравог Сунца nотиче од елиn
тичког облика Земљине nутање. Кад је Земља
најближа Сунцу, у nepuxeл.y, nочетком јануара, она
се креhе најбрже, а кад је најдаље од Сунца, у
аnохел.у, почетком јула, она се креhе најспорије.
Очевидно је уједно да раван Земљине nутање око

време. Разлика између с:редН>их времена дв а м:ста
једнака је разлици географских дужина тих мвре·

Сунца лежи .у равни еклиптике.

ваљу географских дужина места на Земљи.

рачунатим у часовима, минутима и секундама

да

бисмо

'У

истом

физичком

24

Гринича 1018110 време C'I'IUIIIO маље

:sa

••llliii

физичкок тренутку (у
у
јану 12ь западно од 1'рRвЈ1ча
исти керидијан 1018110 два податка о
24 септембра и ОЬ 23 сеmекбра. Эав....,._.
од правца кретав.а од l'piiiDI'I& nрема ~
према запа.цу. Да би се 1113беrао ReCIICIIJ8VIII 'S
туму на овом керидијаву он је обе&е8ев ао

тумска граница. Кад IIOpeDJIOIЩI( 8JI0,1IOII

ulllll- '

датумску границу, идући прека ~.
у област где је датум за ј~ ....._
том случају они од бродског датума QP0C'1'0

јају један даи. Обра'I'Но, ав:о се ~

JEPI!he

западу, при пре.nазу датуксв:е границе -pмuillilg•
ула'Зе у oб.llacr у којој је датук за )Ц1188ЦТ

па ће на датум свога пре.nаска додатн Једак

,
no

Због лакше примене датукска rравица ве ~
меридијану
12h неrо је ка каринсккм ...,_

тама

иде

nовучена

у

вџду

изломљене

niiiDije 'rtdrD ,..
. . Јlе

CTa-!IHO MOPCII'OM ПучиНОИ пропазећи

РИНГОВ

мореуз.

Средње евроnско nocme u nЈ)4во nodиe JUIJI . . .
. између 12h СЕВ и пролаза правог Сунца 1Q103 ~
ридијан места. Кад наши Часовници покаэ;уј;r 1.Р
СЕВ, онда је у свима местима источно Ој!{ IJIIII8Qa
Др-авоград Паг nраво nодне већ проuшо. Уко
лико је место источније утолико је и више JIIJIQ1'8
протекло после nравог nодна. Рецимо у ВеогрW
је у 12h СЕВ 12h 22m средљег београдског времена
док је у истом тренутку у Љубљани нь 571D сред
Н>ег љубљанског

времена, јер је Љубљана зm за
nадно од средН>е евроnског меридијана. На овако
добивено средње месно време треба још додатн
разлику између правог и среДН>еr времена, ипи
разлику између nравог и средљег Сунца, коју на

лазимо на графику временског изједначења. Вре
менеко изједначеН>е зове се разлика између nравог
и средљег времена, или разлика између средњеr и
правог времена, веh nрема томе како је поrодкије
за

рачунаН>е.

часовне зоне.

тренутку у
исти

број

свима

зонама

минута

и

се

кунада, али различите часове. По индексу часовне

зоне

±

lh,

±

2h, итд. лако је са зонског времена

npehи на МВ и обратно .

'У nракси гр анице часовних зона не иду тачно

t2.

дуж nоменутих меридијана . Поједине државе упо

требљавају оно зонско време које одговара веhем

2.

делу Н>ених места . Држа ве које се. простиру на не
колико часова по географској дужини, као СССР

4

-·

и САД, употребљавају на својој територији више
зонских времена. Поред тога поједине индустриски

развијен.е земље, р а ди уштед а у потрошљи струје,
проnисуЈу тзв. летње време које- је з а 1h в еhе од
зонског времена. Ако бисте хтели да имате слику
о стаН>у прецизних часовника у свима земљама
света, потребно би било прикупити податке о по

себним уредбама о времену које прописују владе
nојединих земаља. Ја сно да ми не р а сnолажемо
таквим nодацима, али знамо да је за Југославију

одређ7на уnотреба средље-евроnског времена (СЕВ)
и да ]е међународно време МВ

= СЕВ

-

1h.

Сл. .

1. -

BpeJtenC'I<:o

изједиа-ч.ење

'У међународном саобра hају људи се нормално

служе међународним временом .

Дату.м.ска zpauuцa. - При nодели земље на ча 
совне зоне видели смо да се часовна зона -12h

Лондону усвојен као почетни меридијан У одРiео·

nоклапа са часовном зоном +12h. Кад је у Гри
НИЧ;\7 рецимо 23 септембра 12h МВ, тада је у истом

Свима је познато да је Гринички меридиЈ ђЈi·

cnr... ~

Земљиној nовршини.

· ан у

мена.

дијаи до коrа с:мо IUUIOЧ8C

-гь, -7h, -6ь, -5h, --4h -Зh -2h -1h оь'
+1ь, +2ь. +зь, +4h, +5h,' +6h, '+7h, '+вь, '+9ь:
+10h, +llh, +12h. Очевидно је да зоне -12h и +12h
Према томе у свему имамо

Кад
астрономи
са
nасажним
инструментом
(в. сл. у "Васиони" 1957/2) одређују тренутак nро
лаза Сунца кроз мерЈi!дијан, служ.еhи се nрецизним
звезданим часевником, љима НИЈе теш~,tо устано

1h

Према томе часовне зоне на Земљи можемо
обележити ови м индексима: -12h -llh -lOh -9h

тачног времена у којој са осталих 26 оnсерваториза
у свету учествује и наша Астрономска оnсервато

да ли је nраво Сунце оно небеско тело козе

додати

добили средље Гриничко време или МВ .

rеоrрафскок дy&IOIOii 1ЈЬ AQ88381110 ва

Ако с е d озн ач имо р а зл и ку у rеогр афској ду 
жини из међу нашег м еста и ср едље европског ме 
ридизана, а са е прочитано времен ско изједначење

са графика , и ма h ем о да је средње месио nодне јед
нако 12h
d
е СЕВ.

+

+

CEJIEHИТII СЕ ИНТЕРЕСУЈУ ЗА ВЕШ'I'А

qJOI САТЕЈIИТ
·JL.114~1U: беоzрадС1СUЖ Ceлtm!lтa nот.

()f'IW"ЧeM

Пpeoz h/AA ов~ zод1&:ја

ро6ко а еофuзvч1С4

z

uшs

ll.e

;е

јед1юi zPJI"• ШSЈ

Me~IIИIJ-

ucnu-

мeeцu . За то вре.ае ll.e И411Чиu:u цело 1no.aoll. 11 то.а
roru Atюl e nрuродие nо,аве. елu~~ u.a nрви ве
~ЧIIјиоА и тешко.а nосл11 nwжu

штачки сател-мт и који ll.e ускоро бити 11

дwштва

ВСЈ

np0.

nретседИ!l1С А~~
објашњава иа-чии Усnоста 8 •
фесор Аите О 11 њ1U:О& зиа-ча; 11 иа11ци, а иароч-мто

трајатu оса.ашsест
света

шsn-ч!(()Z

љања сатеАита .•
за .aeтeopoAOZU111·

сnостав

еоzрафије

у

шком.аа

се

учи

и

0

У окв;Р\1 Ч~сови zеоzрафије nоие1Сад nослу:~~:е,

астроио.аu и. дост Селе-кита, и за разzовор о ..110иа

вели1СУ ра

pcl81tivno ka neЬeskom po!u, necativno u auprotoam
ameru. Na periferiji karte imamo tr1 podele. Spoljalaja, na 365 delova, lroja priЬlitno odgovara datum!JD8 u mesecu.. Srednja, na dvaoaest delova, sa
llqJiSanim mesecuna. О nameni ovlh dveju podela
bife kasnije ~i . Unutra§.nja pode1a, na 24 Jedoaka
dela. numerisana (u smeru kretanja kazaljke na ~a
soV!lliku) rimskim ciframa, pгetstavlja ~asove. Svaki
od ovih delova izdeljen је јо$ na ро deset jednakih
delova, koji, prema tome, pгetstavljaju intervale od
ро 6 minuta (ili 1'30'). Nebeski paralell nlsu na kartl
jzVuceni, kako Ьi se mogle nove granice sazve!t1a
jasnije videti.
Као sto polotaj ta6ke na Zemljinoj J)OVlilni, lroju
pretstavljamo geogt"afskim kartama, odredujemo dvema kooгdjnatama : geografskom cЩ!inom i geografskom sjrilnom, - tako ј na prjvidnoj nebeskoj ~feri
poloiaj tacke (zvezde) odгet1ujemo dvema koordinatama: deklinacijom i rektascenzijom. Geografskoj sj-

р r { V { d D О aЬrt8a,le.
dak
izlledu pojava radl. lrioje to JaoetaaJe ....m.,
ovom IOVOrtmo kao da Је atvarao. К......,
za zver.du, Mesec Ш SuDce cla: l&lue, 8Uia u
dijan, zalaze, .•.
Pri tom kretanju, mlslJmo na Zemlju, ."..
ZemiJine povrtine, aem njenih po!ova, opiiЩa
linije oko po!ame с»е, za 1ato vreme. То "...... _.
vemo z v ezdan i da n. Delimo р na М
svaki ~as na 80 minuta, svaku rninutu na 80 ee'n•nW
- zvezdanog vrecnena.
Svaki polup~nlk svake od tih luuiDiЬ
opisuje, dakle, za 24 zvezdana ~... рша Ш upo
380". А kako је to oЬrtanje raVDOIDemo, vtcUalo da
mo!emo uglove za koje ае obme IV&Id od tSh pelupгecnika merlti . 1 vremenom za koje prevali daellal
ugao, i obratno, vreme izratavati UlloaL 1& . . . _
prema kojem razmaku od 24h oc:lgovara ucao od
sleduje da :

0V0 IIIWIDO -

о
о

vremenu od lh odgovara ugao od 15', odnosno uglu od 1• odgovara vrerne od 4'D ;
vremenu od 1m odgovara ugao od 15' odnosno uglu od 1', odgovara vrerne od 48 ;
vremenu od 1• odgovara ugao od 15", odnosno uglu od 1" odgovara vreme od ('/.,)•.

љени

к

.

ll.e

Усnостав љ ање вештачких сателита, кo)tt 11.

ж"ити око наше nланете Зе.аље, nретставља е

n:и човеков корак у освајању В~сuоне. Селенит~
се збоz тоzа вео.ма .мкоzо интересуЈУ за изzлед бу

д\/ll.иж сателита и њихов зкача;. Овде вttди ..чо како

Astronoms~e ~arte

..

zyn!tO

такав

сти •етењ а кроз
""

разz овор

ка

Bacuouy. Ов де
·
zeozpa ф изе

-часу

види..чо једак
б
д
·

У

eozpa

СКОЈ

школи .• Свети Сав а". По селекитским радови..ча ка
зидови..ча у-чионице в иди ~е да овде U.Ata мко z о де
чака који .ааштају о освазању Васи оке .

i njihova upotreba

(КRАЈ)

КАRТА

SAZVEZDA

Pre.rled sazveida karte. Karta koju . је . izdalo
Astronomsko drustvo• ј е ekvidistan!Jna proJekc!JB severne ј dela juzne nebesk e hemisfere, pr1stupacшh
za posma tranj a sa nas ih geogra fskЉ ~ irina . Ona _o buhvata 58 sazveMa. U donjoj taЬIICl 1mamo n)lhov
pregled, ро azbucnom redu latinskih n~ziva. Sem
toga n alazimo u pregledu, za svako sazvezt1e :_ a trecem stupcu - jedno, odnosno dva slova kOJlma Је
oznacena h emis fera u kojoj se nala zi sazvezt1e, i to:
N z a severnu, S za ju2m u hemisferu, а sa NS , odnosno
SN oznacono ј е kad sazveM e pripada obema, pri
сети prvo slovo oona cava hemisferu u kojoj se nalazi
veci deo tog sazvezda ;
• V. V. Miskovic i М . Cavcic. Karta sazveMa seneba do 30° ju!n e dek!inacije za epohtt
1950,0, Beograd 1957.
veтnog

u cetvrtom stupcu је data povrsina sazvezda и kvadratnim stepenima, sto omogucuj e, k a d se znat d~
polov ~na sfere ima (!Z aolиuglj eno) 20 627 kvadra nt
stepeni, da ocen~o priЬ!iZпo гazmere svakog sazveZda ; 111ajzad
•du
u p etom эtupou ј е na=acen Ьго ј zvez;da u sazvez
do (vizualne) prividne velicine 6.54. P r ema tome,
ukupan broj zvezda sjajnijih od t e p rividn e vel!cшe
na delu prividne sfere pretstavlj en om na pп lozenoJ
karti iznosi 6744. Od ovog broja ј е za norm a ~no ne·
naoruZз.no oko pristupacno u sva kom trenutku, 53
otvorena vidika, pri vedroj noci oko 2500 zvezda.
Opls karte neba. Da karta n e Ы blla pre utrpa nэ;
izvuceni su na njoj samo: cetiri neb eska _ merid~:~e
sto prolaze kiгoz podele oznacene n a p er1fef!J 1 . ј и
sa О VI XII i XVIII 1 - krugovi sto pretstav1ЈЗ .
51
• ekvator
•
1 Ј ana no
nebeski
i eklilptiku. Svaki od m еп·ct··
!О'.
podelu, ciji delovi odgovaraju interval!ma od potora:
Podela је numerisana polazeci od nebeskog ekva

rinj na Zemljinoj povrsini, odnosno na geografskoj
kaтti, odgovara deklinacija na prividnoj nebeskoj
sferi, odnosno na :neЬeskoj karti, cjji su desetostepeni
intervali oznaceni .na izvucenim nebeskim m eridijanima. Prema tome, i deklinacija se ra~una od О" do
90°, od n ebeskog okvatora : pozitivno ka severnom,
negatjvno ka ju2mom neb e~ om polu. А ulozi geografske duzine na Zemljinoj povrsini, odnosno geografskoj karti, odgovara uloga rektascenzije na prjvidnoj n ebesk oj sferi, odnosno nebeskoj karti. Samo,
dok se geografsk e duijne racunaju od grinickog merjdijana, r ektascen zije se racunaju od nebeskog m eridijana sto prolazi kroz tacku proletne ravnodnevnice
('nebeS!rog m eridijana Эtо prolazi skoro ta ~ no, <kгoz
Seveмja c u , /З Cassiopeiae [ а Allldromedae), dтugim
recima kroz onu od dveju tacaka preseka n ebeskog
ekvatora i ekliptike k roz koju ova prelazi sa j uZп e
na severnu n eb esku h em isferu. Racunaju se r ektascenzije u s m eru od zapada, preko juga, ka istoku
Ш, za n аб , s desne п а levo, od о• do 360°, odnosno
od Oh do 24h.
Prema tom e, a ko su date r ektascen cjja (а) i deklinacij a (/\) n eb eskog tela, mozemo mu odrediti, n a
kartj, m esto rriedu zvezdama. I ob1-atno. Ako znamo
gde se na karti n ebesko telo na lazi, m oei cemo mu
odredjti, pomocu podela n a kart i, ј rekta scenziju i
de!Шna ciju . U ovu svrhu је uz kartu dat (otisnu t
na celuloidu) kruzni sektor od 15° 1h, sa m rezom
koja olaksava scjtavan je ta cni jih vrednosti obeju nebeskih koor dinata .

=

Na samoj kВirti ,gu date ozn ak e za sve vгste n ebeskih tela koje su u n ju unesene, kao i upotreЬ!j en e
oznake za zvezde poj e d jп i h klasa prividnih velicina.
Prema ovim ozn a k am a se v idi da su u kartu une§ene
samo zvezde sjajnjje od (vizualne) pri vidne velicine
5.4 (cij i u kupan b roj n e dostize 1 200).
Isprekidani p ojas sto se preko сеЈ е karte pr u Zв ,
od rektascen zija VIII-IX ра , p rolazeci ispod pola.
spusta se, n a rek tascen zijam a X VII-XIX, n a јиZnц
nebesku h emisferu - pretstavl ja Mleeni put.

Prema ovim odr.osima izra!avaju se dati vre1118111
razmaci ug\ovima, odnosno dati uglovi - vremeDII8
razmacima. Da Ьi se uAtedio trud oko ovoc prera~
navanja, date su za to u prilogu gotove tabUc:e (v.T.I).
Zamislimo sad periferiju nebeskog ekv811on izdeljenu, nebeskim m eridijanima, na 24 jednaka clela.
dakle od ро 15° 1h, i delove oznacene brojevlma od
Оћ do 23h, u smeru kao sto је to na kartl uracleno.
Pocetni ili nulti neka bude nebeski merldijan l to
prolazi kroz proletnju ekvinokcisku ta~ ku . Podele te,
prema tome, m eriti i oz na~avati - rektascenzije.

=

Zvezdano vreme. U sredistu priv jdne neЬeske
sfere nala z.i se Zeml ja ј na njoj posmatra~ . N)Ecov
(ili bllo koji Zem\jin) m eridijan , p1'0du!en u mislima
do pгi vU.dne n ebeske sfere, prolaz1 u toku zvezaanog
dana redom ispred svi h neb esk ih m cridijana. Prema
tome, ako se jzvesnog, pocetnog, t1·enutka n jegov m er jdijan poklop io sa nult im nebeskim m e rid ij anom,
ј е d а n cas zvezdanog vr em en a ka nije се sc on
poklopiti sa n eb esk im m erid ijanom 15" istoe no od
IЛ. ultog, t o jest on jm sto odgovara l"ektascenziji 1h.
D v а casa zvezda nog vгem e n a kasni je posmatral'ev
m eridija n се proci ispred nebeskog meridijan a зо··
jst:oeno od pocetn og, <ili onog s to odgovara rektascen ziji 2h, i tako redom . Nakon 24 ca sa od pocetnog
t renutka, to jest posto Zemlj a obav i jedan obrt oko
svoje ose, pos m atracev m er idijan се se ponovo pok lop jti sa p ocetn ~ neb eskjm m er jdi janom, sto pr olazi
k roz tacku p roletnj e ravnodn evnice i1i tacku rektascenzije 24h, od n osno Oh.
Na astronom skim opser vatorij a m a postoje i narociti, preciz ni, cas ovn ici zvezdamog v rem e na, zvan i
zvezdani casovnicj. Oni pokazu ju u vrem enim jedjnicama jzr azene ug\ove za koje se obrne Zemljjn bllo
koj i m er idij an , od izvesnog poeetnog svog polozaja i
trenutka. Odnos no, kako posm a tral' Zem ljino (to jest
svog m eridij a na) kгetanje n e p rim ecuje, zvezdani
casovn ik za njega m eri vremen om uglove za koJe е
obrne bl lo k oji n е Ь е s k ј m eridijan, od izve nog
svog p oc~ tnog poloiaja i trenutk a.
S vaka opser vatorija ovak av svoj l'asovnik dote<ia p o'kazu je Oh om os u trenutku kad se njen
m eridijan >p oklopi sa n eb eskim n ultim, Ш nebeskim
mel·idij anom sto prolazi kr oz p r oletn ju ekvinokcisku
tacku (u dal jem t ekstu p.e.t.). А kaze se: doteruje
da polka~uj e Oh om os u trenutku р r о 1 а z а
k roz opser vatori jin merid jjan, i1i u trenutku gornje
k ulm in acije p.e.t . Тај l'asovnik се pokazi vati onda:
lh om os u t renu tku kad se sa opservato1·ijinim meridijan om bude poklopio nebeski meridijan 15° i toeno
od. nultog; 2h om os u trenu\:ku kad se sa njenim
m erid ijanom b ude poklopio nebe ki meridijan 30°
гuj e

ZVEZDANO I SREDNJE VREME
Prividno obrtanje nebeske sfere. Као p osled ica
Zernljina n eprekjd nog i ravn om er n og ob rtanja , oko
njene polarn e ose, u sm er u od zapada k a i'stoku ,
javlja ·s e kod posmatraca s a Zeml jine povr sine ut isak
da se cela prividna nebeska sfera neprekidno ј r avnornemo obrce, oko istog preenika, samo u suprotnom
srneru - od jstoka ka zapadu. Za r azl iku od prvog,
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iiiD8Do od polletDol. 1 t8lrD redaiD: ... CJIP .. u tnDutiN .lwt м ..._ opмrvatoriJIDim meridJjanom bude
(pOile Jednol pdvldnOC oЬrta privldne oeЬeske sfere)
poklopio niiЬelkl шeridiJan 380' l8blDo ocS p«etnO&
to Je.t р о n о v о poldopio 18 aultiiD neЬe8klm me-

rldiJ~

napred te neЬelke merldijane: .15•, 30"
880" 11 t о е о о ocS O-tog оЬеlеШI Ьrojevlma
1 ь,' zЬ: ·р, . . . 2Р. 1 kaza1i smo da U brojevl oznafavaju - rektaaceazlje. Prema tome је rektascenzija
ZV8de (aeЬeelwe tela) - zverulano vreme 11110 ipOkazUje
пezd8Di ~IUIOYdk: u CnoutiN n,jena prolaza ~ QPIet'V8tor4jln mertldijan, Ш u t.reDUtku gomзe njene
kWIDinaclje za op~ervatoriju. 1 obratDo: zvezdano
vreшe u вvakom trenutku na opservatorij~ jednako
Је rektalciiDzijl zvezde (neЬeekOI te1a) . koJ& u tom
trenutku pro1azi kroz op~ervatorijin mendijan. Prema
tom
kad 11 е ka!e da је SLriusova rektascenzija
8Ь :М 151, onda znamo da u to1iko еавоvа z v ~ z d anol vre m en а- Slrius .p rolazl kroz nall mer1dij~j·
1 oЬra1Do kad ве Slrlua ' nalazl kod nн u gorщo
kulminaciJI na.t zvezdanl easovnlk т о r а pokazivatl
(ako taeno 'rad1) onollko l!asova (miDuta i sekunada)
kollko је njegova rektaвcenzlja. I to - svakog dana
tollko u tom trenutku.
Gr&d111.1ko (arednJe) vreшe. OVo vreme, medutiцl,
tto pokazuju zvezdanl ~sovnlcl, razlikuje se ocS ono~a
6to pokazuju easovnlcl, kojlma se slufjmo u ~v!lkl
danjem !lvotu; nazovlmo lh gra4ansklm l!a~o_vщcuna.
Вazllkuju se stoga Мо se gradanskl /!a5ovn1CI upravljaju, kao, uostalom, i sav fjvot nai, ро S~cu, а ne
ро zvezdama 1 p .e.t. Tako, dok na zvezdan~m l!asovniclma eltamo ()h om О& zvezdanog vrem:ena, kako
v~ rekosmo u trenutku gomje kulminaciJe p.e.t., 48 gradansldma /!ltamo, kao §to znamo, ?h om о• . u
ponol!, §to l:e rel:l u trenutku S u :n е е v е, 1 to d о n Ј е
k\l!lminaclje.
· i
No Ьltna razljka izmedu anoga Ato ti /!asovn1c
pokazuju otuda dolazi Ato wemeni .~azmaci .izme<!u
.tveju uzastopnlh lstoimenlh kulminaciJa p.e.t. 1 Sunca
- nisu jednakj. Dok u vremenu lzmedu . d~eju u~a
..topnih gornj~h kulminacija p.e.t. na§ merldiJIU_l op1se
tal!:no pun ugao oko po1ame ose, - u vremen·~;~. 1zm~u
dveju Sun/!evjh uzastopnih donjih (111 gomJih) kulminacjja орј~е na§ merjdjjan neHo vel:.l оо punqg
ugla. Vel:i zbog toga jer, za vreme koJe protek~e
Jzmedu tih dveju Sunl!evj•h kulmlnltcj,ja, i Zem1Ja
promenl ро1о!ај na godj§njoj svojoj putanjl: prЭ.v~
Zemlja--Sunce obme se oko Sunca, u s!Ileru opet od
zapada ka istc:Жu, za ugao ne~to manjj od 1'.
.
Odn• пezdanotl' 1 rr&danakor vremena. Zna/!1,
da Ьi se 111аА meridjjan (to jest Zem1ja), p~to se
obmuo za pun ugao, dak1e navr§io zvezdanj dan,
oЬrnuo za taj · mali ugao 1 Sunce pon~vo dospelo u
kulminaclju, dak1e da: Ьi se navr~io sra4anskj dan
(24 j!asa gra<!anskog vremena) - treba da pro<!e
зm 56• vllle od 24h zvezdamog vremena. Ovaj odnos
је Ьltan za vezu j(Uiledu zvezdanog 1 gra4anskog vremena, ј obratno, to jest da:
'·
vтemenom razm.alk.u od 24h gra&mSklog (srednj!!g)
wemene, 1«11 11Jr84anskom (srednjem) danu, .odgovЗJraju
24h+зm 56• zvezdanog wemena, odnosno vremenom ,
razmaku od 24h zve0damog vremem1, Hi zvezdaawm
denu, odgovaraju: ~h- зm 56• gra<!anskog (srednjeg)
Yremena.
'
Iz ovog odnosa, opet, proistil!e da l:e, na bi'lo
kojem ZemljШu meri-djjanu, zvezdami j!asovnjcj pokazivatj svakog ' dana i s t о vreme u trenutku kulпii
nacjje Ь11о koje nekretnice (vтeme jednako rektascenz\jj dotj~ne nekretnlce), а gradanskj easovnjci
pokazivatj, u tom trenutku 3m 56• manje, ј s v а k о g
d а n а za toHko manje od prethodnog dana. Та razlika
{:е se, dak1e, iz dana u dan, u toku godjne, za taj
lrmos pove6avati, te l:e tako kulminacjja dotlale nekretnjce u toku godine padatl u sve redom j!asove
gra<!anskog vremena. Flrema tome, ako је neka zvezda
jzvesnog tnltuma kulminirala, recjmo, u 22h om gra<!anskog vremena, ona l:e narednog dana kulminjratj
u 21h 56Jn; dva dana. kasnije u 2lh 52m; tri meseca
kasnlje kulmlnira.Ce oko 16h; Aest meseci kasnjje oko
W,

- · deV.t m.-:1 ь8а1Је oiEo th; а &od1Du dQa
opet u 2211 om cra4anskoJ vre..

~-=-..:..., Jw1JDiDir8&t
..........

Uku (arednJe-evroplku)

.

aaiazima da te

ь

1

•

Вeoeradu. 12 maja u
2 se 08 SJ:V.
U OV'OID s1u~aju је ZV u ОЬ u Gnotl!iu (nadeao
u т. III) bilo manje od doЬivenog
u Grinil!u za

mena.ldlmO. d8k1e da to prednja~enje zv~
V
CSansk Ь&oVDJka, za ро зщ 568 dneVDo,
»Pred ara
dепа _ tamo 24 zvezdana а...,

zv

godinO:

dati trenutak (u Beosradu), ра је proteklo vreme ос1
ОЬ (роlю6/.) na<!e:no neposrednim oduzirnanjem. Delava<:e se, medutim, da 6е ZV u оь u Gmueu Ьi11i vel:e
od zv u Grtiniw tto odgovara Фl.tom trenu14ru u вeo
gradu. U tom alul!aju treba ZV u Grinifu povel:aU
za· 24h, ра onda oduzeti na<!eno ZV u Т. III 1 nutavlti
. .kako је u prlmen~ pokazano.
2. . р r i m е r. Koliku rektascenziju lmaju zvezde
koje u IВeogradu kulminlraju 12 maja u ~ 56m ова
SEV?
Pi~nje se .svodi, drugim rel!una, na iznala!e:nje
zv koJe u Beogradu pokazuju zvezdani l!asovnici 12
maja u 2h 56m 08• SEV.
Detom SEV u Beogradu, 12 maja
2ь 56Jn ова
dodavanjem (algebarske) zonske razllke
(srednje-evropske)
-1
о
о
Dala.zimo gradansko vreme u Grjnicu
56
08.
То је, ujedno, ј od оь ~pono/!j) protek1o
1
gra<!ansko weme u Grjnij!u; _preral!unav§i ga роmоеи Т. I, и proteklo ZV od оь (рооосј) nalazjmo
u Т. 111 na1azimo da је u оь 12 maja
bilo u Grinil!u ZV
15 17 02
znaj!j traienom trenиtku odgovarace ZV 17 13 29
dodajи{:j ovom vremenu (u G.) geografsku duiinи Beograda
22
3
naiazjmo za trazeno ZV d-ati tгenutak SEV 18 35 32
а . kako је ono . tacno jednako rektascenzjji Vege, vjdimo . od_a u dat1 trE7nиta·k SEV, 12 maja, и Beogradu
kulm1rura Vega, odnoSI!lo nekretnice koje јmаји rektascenzjjи jednakи Veginoj.

~an"zvezdani

dan. .Drugim ~~. vldimo da, u
razmaku Ato zovemo godina, p.e.t. Prode
:~=koj1 zemljin merjdijan - jedanput vl~e no
ito pro4e sun~e; ш da zvezdanih dana_ u &odin1 1Jna
jedan vile od gra4anskih.
.
Brojna vrednost tog odnosa omogul:uJe da вё
aki datl razmak zvezda:noa vremena izrazi raozma.
•:v
A--·"og wemena, i obratno - datl razmak
kom gra...........
ra4
kog tzrazi razmakom zvezdanog vremena. Kalk ans 1 posmallr&ekom radu na ovo preral!unavanje
о se pr
,
.........
tаь• ·
eesto
nai!aZI; date su u · ......
)n~ogu Sv...,ve
·•ICe (Т. II)
koje ovo znatno olak§avaju.
.
Ј

UPUТSТVO О UPOТREBI КАRТЕ

0 UentacUa ~ ne\Ju. Za po.smatral!a neba kojl ne
raspo1~;!e zv~danim easo':~iko.m ~ osnovnog је zna-

/!aja da Ьi se mogao onJent1sati na nebu, da zna:
kolbl~o је zvezdano vreme u jzvesnom trenutku gra<tanskog vremena u danu. Ako to zna mo!e 1ako
izral!unatj, pomoeu ТаЬНсе П, zvezdano vreme u svakom drugom trenutku gradanskog vremena u danu.
· zato osu u T81Ьljci 111 data, za sve datume svakog
meseca u godini 1958'), zvezdama vremena u оь gra_
' <!anskog vremena u Grjnil!u.
ТаЬlјса III omogui:uje nат da odgovoz:i~o na
ova dva pjtamja, koja se redovno .po.stavl]a]u pri
posmatraj!kom radu:
1' u mestu date geografske duiii~e, odredenog datuma
u mesecu, u koliko casova sredщe-ev~?pskog vremena
kulminjra zvezda poznate rektascenZIJe?
2' u mestu date .geografske dиzine, odredenog datuma
u mesecu, koje zvezde .k u1miniraju и dati trenиtak
srednje-evropskog vremena?
.
.
Na.pomjnjemo da se geografske ~иzme r~cuna]u od
grinj/!kog mer~djjana, ј to: negativno ka 1stoku, pozjtjvno ka zapadu.
Ustvarj se ova rpjtanja svode: prvo - na izra~u
navanje gra<!anskog za dati trenиtak zvezdanog vre_mena, а, drugo - na jzra.j!unavanje zvezda.nog za
datj trenutak ·gra<!an.skog vremena, odredenog datuma
: u mestu date ·g eografske dиzjne. Каkо se to irzraj!unava, pokazacemo na primerjma. Ujedno napom1~
njemo da l:emo, radj kraceg pisanja, иpotreЬI]avatt
skra{:enjce:
ZV za zvezdano weme, SEV za srednje-evropsko
vre,ne·.
•
1. р ri m е r~ U koliko се casova SEV ku1minirati,
·recimo Vega (« L.yrae), cija се rektascenzija AR=18h
15М 32•, 12 maja и Beogradu, cija је geografska
duzma L -=-1ь 22m з•?
Pitanje se svodj. kao §to ·r ekosmo, na to da se
nade koljko је SEV u 18h 35m 32• ZV, 12 maJa и
.Вeogradи. lzracunava se ovako.
Datom ZV u Beogradu
18h 35m 32'
dodajuei (a1gebarski) geograf~kи
duiinu Beograda
- 1 22
na1azimo za ZV u Grjnicu, u istom
17 13 29;
trenutku

Veca kullnJDtrau

-

Da је trazena ј visjna na kojoj Vega u Beogradu
ku1minira, treba1o Ьi znatj: i njenu dek1inaciju i
geografsku sirinu Beograda. Jednostavnjjeg raj!una
radj иzeeemo za geografsku sirinu Beograda zaokrug1jeno 'Р = + 44' 50'; а deklinaciju nalazjmo za svakи
godinи, u Godi Sпjaku naseg neba. Za 1958 се Ьiti :
deklinacjja Vege
+ зв• 45'
ko1atjtщla Beograda (90° - <р )
45 10:
visjna Vege pri ku1minaciji u Beogradи --8~
U s1и6аји cirkumpola.ruJ.e zvezde, ·koja dak1e stalno
ostaje nad hoгizon!Jom, viS'inu cemo doЬiti:

polamu daiJinu

(р :z:

Aka kao drkwnpolanщ UZIDeii10 а Ur8e ID8Jorll.
l!tja . је dell:linaaija 6
+11210', prema tome polan8
daljшa; р= 80"- 6 =:: 38"0',- za цЈевu 9I8IDu u...,.
ll'adu (ср= +tt• ОО') Da!l8811110:
U ,I OruJoj !nalm!naeljj:
.,
. . = 1Ј8 . .
u dсщјој kulmlnaciji:
... = 1,1 . .

=

Ovde temo oЬjaanlti i ulap IPOIJaiDjlh ctwta
podela na rubu karte: sredцje - аа lne8eCe, 1 1118!Jdnje - na datume. ОЬе IIU, DМ1IYDO, u Yeld а
unutrallnjom podelom, koja, kaa 1to •
relш8Dct.
pretstav1ja rektascenzlju (za epohu 1850.0). Veza postaje jasn'l, lllko шmemo Go<Шn,jak ааис nеЬа 811
drugi neki astnюomsld aJmanab) i uporedlшo ЬnЈ
koji u njemu nalazlmo, za bUo koji datwn, рос1 •ZV
u Oh (pano{:) UV с. - sa brojem feloya i IDinuta 1'8·
taScenzije) spram tog datuma, kojl ~itamo аа UIIU.o
trainjem Nbu karte. Vldel:emo da ве U brojevl rullkuju, skoro tatno, za 12h. Dn~glm rei!ima: brojt ~
i minuta unutra~nje podele na karti odgovиa i. pretstвvlja, u.jedno, za mesec d datum na NЬu ZV
u (-srednje) podne (astrooomi јо§ ka!u 1 - rektucenziju srednjeg Sunca). Јо§ druga/!ije mo!emo 1 ovako
shvatlitl ulogu dveju lфO].jallnjih podela. Ako kro& Ы1о
koje nebesko telo na kartl · zamls1imo povu~ preOnik, kraj :njegov odreduje, sa strane gde se 1 te1o
na1azi, mesec i datum kad to telo kulminira zajedno
sa Suncem (kad ano, dakle, nije vidljlvo n«*J) а
suprotni kraj prel!nika pokazuje - mesec 1 dаЬ..
kad dotlrno telo kulminlt'a u panoc.

w

Prema ovome !to је n џеd rel!eno, posmaJraA!
se najbde orijentjsatl na n~bu pomol:u karte ako:
а) ро postupku jzlo!enom u 2. primeru odredi rektascenz~ju zvezda §to ku1miniraju u trenutku SEV kad
рос1ща posmatranje; а

Ь) ka~u uspravj lspred sebe, 'okrenuv~i јој severni
nebesk1 ро1 gore, а merjdijan sa izraeunatom rektascenzijom pok1opjv~j sa svojim meridijanom (jumim
pravcem). Onda се imati pred ·s obom ј na kartj 1 ua
nebu jsta sazveMa - ~to kиlminiraju u tom easu.
Po1azeei od ovih, 1ako l:e se, pomol:u karte snalaziU
medи ostalim zvezdama na nеЬи.
'
v.

v.

Mi.fkoutc

=

zatjm, u Т. III da је ZV
u 0'1- (ponol:) 12 maja u Grionicu 15
doЬivamo da је od ponocj do datog
ZV u Grjni~u potrebno
ovom proteklom ZV odgovara, pre•
ma Т 1, srednje vreme
· dodaju{:j ovom vremenu zansku raz-

Месечеве Rleнe

Окултације сјајвијих векретвица

У

na§av~i,

17

02,

56

27 ;

56

· ов ,

1) Brojne vrednosti tablice su za 1958 g. No ako
se ne iziskuje narocita taj!nost, mogu se njene vred·
nosti korjstiti i dve, tri godine vi§e.
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СУНЦЕ И СУНЧЕВА ПОВРШИН
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110
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IICklli param('(ara
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Yэy tr- MIIpк onn
ВЛСИОНУ ". -

-

њ г в

У ср диu1ту несхватљива темn ратура од
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ВАСИОНА
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ВDЈД)'Хоnлооноr cnucэa Јуrосл:~в~аје, 11злази чет11ри n ута годишње .
Годишња nр ет n лата
240 дщщра , појсд11шr броЈ 60 дн11ара . Чланови оба Друштва добијају часо n ис бесnлатно .
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звезде, наш г Сунца, које н шт д1щ pac1ma
св~ју енергију
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мат риЈа.>lннх

ч

-

стнца које- на fl yтy стално б о~rбард 'ЈУ·

На површанн те ш ратура ,. свега"

В hнна
стањ

:

сле r н ата је

ј з rр а

овд

ч у в ају

6 ooon.

nри нор ta.,шo, t

с воје

лек1"ро н

на

nропнсанн м отстојањи:о.rа иак о с в. да о ко.чо
врве с.цоб од ни еле-ктро нн н дел11 нrч н о раз
рушени атом и. С ве је гасовито. И ово што
зовемо површином. ус тва рн је најд бљи СЛОЈ
са кога нам ј ош

с тижу

зрац11 .

До

ствари

Ј1юще Сунца је ј о ш далеко, а гасовн улнјају
с в тлост

т

nосредним

д. бље
путе м ,

таласне дужин

южем о

сагледат н

хв атају lш

него

што је

зрачеља
код

с а.ю
ве h

видљив

светлости .

На ozpO.II.HO..It Суи и,у -

o tp o.~tne и neze

Снимимо ли сунце на фото гра фск у пло
чу , која је осетљ ива н а ис ту св етло с т као и

наше око, добићемо сm~ку С ун чев

mrpaлua маrл нн n J11 8l
У В ел и ком

Мед о сщ·

С1Н1..«.ак те.яесхоп о.w од
120 с.«.

O ncepвaтopttje

у Горњ ој П рова1tС&I

(Уз чл ан а к н а стр. !OS)

не или

ф о т о с ф е р е.

n оврши

При теориско 1 ра 

сматр ању услова у датом слоју н ек е звезд

обнч:но се полази од nретпоставке о noтrryнoj

С t. Ј .
JJh

Qp1PIII<a tlщ

~" •n"

С •ща

j yna 1957
р aropu
;
Беоlраду (Ца је рсфра uop r..~ 1055 с •· 6 · фtl. rpo

11

11m

ЕВ, шt 11строко 01С' ·ој о

..f

t<"•

- - - . . 38118,1Џ1СЈ11 рубу с,..
~ десво. Неке од OIIJIX nojUJUJe су се

- ..

...-д

...,. као усамљене ситне пеrнце, да б11

даи-,џа

•

захаатиле

оrромне

површине

~.. да бисте И118ЛИ јаснију претставу

0

11еЈD1ЧИНИ nега, наnомињем да целу слику
Сунца IIИДЈIМО nод yr лом од nопа стеnена или

1800 угловних секуиада. Сада је лако наћи
да yrny од једне секунде одговара на Сунцу
Д)']КИН8 од 726 km. Угловни nречник велике

rpyne

на јужној nопулоnти у nравцу и~ток

эаnад износи 150, а у nравцу север-ЈУГ 50
секунада . Према томе, nега коју nосматрате

захвата nовршину од 109 000 пута 36 0~0
Још

km2 •

очевидније :

ширина ове

nеге Је

'l'риnут већа од пречника наше Земље.

Сад, кад сте се упознали са огромношћу

nростора који захватају nеге, ~ратите nа
:.њу на поља светлих облака КОЈИ се виде на

релативно тамном рубу Сунца. Зову се Ф а
к v л е. Неnравипног су и искиданог облика,

али се nротежу на већој површини него пе
rе. Да бисте имали

претставу

о

величини

факуларног nоља , nроцените његову дужи~

nростирања у nравцу север-југ, јер им Је
дужина по правцу исток-запад скраћена
због nројекције лопте на раван слике.
Док је температура у сенци и nолусенци

nега око

1ooon

нижа него у околини , дотле

је температура факула за око

200° виша од

околне темп е ратуре . Поред тога пеге су У
најдубљ ем слоју. Факуле су у нешто вишим

спој евима не го пеге и није редак случај да
облак факула nрес ече п е гу на два или више
делова .

Поред ов е

две

основне

врсте nојава

на

фотосфери с е види безброј ситних белих зр
н а ца

-

г р а н у л а међу црним nу котинама

ил и п о р а м а св е у н епр авилној влакнастој

структу ри. На лепим с ним цима и пол усенке
n ега покузују вл акна с ту структуру , која се
и на овом оригин алу јасно в иди .

Без 11.врсте .м.еlју-пародпе сарадње пе.м.а
успешпих р е ш е ња

Ш та he од ових nој ава на фотосфери
бити у центру пажње током МГГ? Треба ре
hи да су све ове n ој аве одавно зап ажене.
Велике пеге виђане су и пре проналаска
дурбина , али се редовно прате тек од при
мене дубина у а с трономиј и (1610 г. ). Број
пеrа служи као

п оказатељ

С ун че в е актив

ности још од пре 130 г одина, а положаје и
nоврш ине пега и факула одр еђуј у системат
ски на Грини чкој опсерваторији још од 1874
године. Од 1908 године зна се да су пеге
и з вори
ј а ки х
еле ктромагн етних
зрачења
(Х е ил) . Чак су и грануле испитиване пре 70
година на пр екрасн им LКансеновим снимци
ма на оnс ерв аториј и у Медону код Париза.

У току последљег
низ теориских

ни до данас

радова

нисмо

столећа дат је
о

постанку

у стању

да

читав

nега ,

али

рачунским

путем ни nриближно предвидимо време и
nоложај неке одређене груnе . Нисмо у стању

~ 'f8JC ви И31'Лед ja'DOie

да ~ једиоr једаиаестоrо~
ВОС7И 1 поонато је да се деветнаести ~

~ nега завршио априла 1954 rод~а~е.
=-:е бкло најмаље nега после врло вмеоа

~ОС'I'К у току 1947 и 1948 1'0~

светски стручљаци у изучавању Сунца ~
виђалИ су током nрипрема за МГГ, 1954 ro.
е да ће овај, двадесети, циклус бити M!Qre

~~ности. Свега две године касније с~
их је демантовало. Као што се види,

npo...

блем је још далеко од решења . Астрономм

сматрају да је проблем решен, ако nрироца
потврди рачунска предвиђа~а, и то не је
данпут, него произвољан броЈ пута .

Ј аречиихУ од О" .5 до 2"

ilpe'l'e'I'8.В,jy на

е,увцу оrромне r;ювршиие, веће од НР

Cp&rje,

18 и ЈуrоспавиЈе. Но ипак IЬИХОВО трајаље

. .је

дуже од неколико секунада .

Астрономска

оnсерваторија

у

Беоrраду

аретставља код нас главну установу која ће

се бавити овим nроблемима. Уз њу сарађује
Звјездарница Хрватског nриродосповног .цpy
IIJ'I'II8 у Загребу са ОдРеђиваљем релативног
броја пега, као и Астрономска оnсерваторија
Универзитета у Љубљани, која ће почети
са радом крајем ове године. У изградљи је
исто тако и астрофизичка опсерваторија у
Скоnљу , која he се искључиво бавити изу
чавањем Сунца.

DQJ&....
јмреае
......... ЈDЩ8.
1ОО nyora

~:::::·Ј

rас:ом која се

д.еј~ С!рЈје
D&D • I'IICII у
Тињатща се етаu.а ~ IUIO'Ie
Јlази
nрорез
Oltlf»'18. к.. upope3
исnред nnoчe, у је,џа~ тревуw:у

лица светлеоnс у 'ТOit)' jeдJIOI' ct'OI'OI'

кvиде, те ће nрорез 0СТ8811Т11 'qJU'

rрафској

rшочи.

У наред,11011 C'I'OIWII

секунде тињатща је уrашена

•

арера

коеће у мраку не оста...јући траrа
путу, да би затим у СЈЈцећем e'rOI'C8I
секунде опет био СИ!ОС -.ен . И тако

.--

док прорез не nрође исnред ruroчe.

Чињеница је да сва досадашња исnиТИВа.

ња базирају на посматрањима : једном у

24

часа. Швајцарски астроном Валдмајер nока
зао је 1948 године . да се без чврсте међуна.
родне

организациЈе

не

могу

искористи'l'lt:

.поједнначни резултати р~зних. оnсерватори
ја при испитивању развоЈа ПОЈединих груnа
пега .

с друге

стране већ

веза између

одавно је

активности

утврђена

пега и појава

nо

парне светлости. Уназад
и сметње у радио

20 година прате се
пр~носу ':[ зависности од

активности Сунца. ПоЈаве у зоносф ери имају
сигурну,

али

недовољно

испита ну

в езу

са

појавама на Сунцу .
Најпосле, метеоролози већ дуги ни з го
дина покушавају да нађу везу између актив

ности на Сунцу и метеоролошк их у сл ов а на
Земљи. Добивени су само приближ ни резул
тати. Изгледа да у току најјаче активности
пега извесне области Земљине пов ршин е
имају повишену, а друге оп ет нешто ени
жену

температvnv

у

односу

на

нормални

просек . Југославија спада у област са нешто
повишеном температуром

у току максимума

Пос.м.атрања и пробле.м.и 1еоји.м.а се бави
Астроно.м.с1еа опсерваторија у Бео~раду

У Београду се снимања Сунца обављају
највећим дурбином у нашој земљи, Zeiss

рефрактором

ваздуха, кроз кој е пролази светлосни зрак ,
буду изванредно м ирни и прозрачни . Такви
услови су доста ретки , тако да астрономи у

Београду и поред пажљивог осматрања тре
нутка када је потребно и звршити снимање,
успевају у току месеца да добиј у nросечно
4 одлична сним ка. Овоме је свакако разлог
и то што ми врло тешко дол аз имо до фото

Метеоролошка светск а орг аниз а циј а, Ме

ђународна астрономс ка унија и Геоф изичка
унија организов а ле су по с ле дру гог с ветског

С.1 .

На

Сл .

2

види

2.
/се

кр ет ање

прореза

графског материј ала, па смо присиљени на

испред

сталну штедњ у .

износи око 3.5 m/sek па на целој плочи од
18 cm дужине имамо 7 снимљених nрореза.
Са снимка ј е могу ћ е одредити неравномер

Снимање с е оба вља

специјаном фотока

меоом , кој у је у ради они ци Опс ерва тор ије
nројектовао шеф радионице Љ . П аунови ћ на
основу

активности пега .

65/ 1055 cm. Овај инструмент

омогућава да видимо детаље чији пречник
Юlје веhи од О " .4, односно на Сунцу објекте у
nречнику од око 250 km. Јасно да је за овакву
раздвојну моћ дурбина потребно да слојеви

постав љених

з ах те в а

руко в одиоца

Службе Сунчеве активности и многобројних
дискусија и змеђу прој екта нта и једног дела
научних

сар ад н ик а

О псерв атор ије , које

су

плоч е .

На

овом

снимку

брзина

ност кр етања прор ез а . И сти у р еђај омогу ћа 

ва брзину од 5 m/ sek што значи да прорез
п ређе дужину од 10 cm за 05 .02. Как о је ши
рина прор еза О . 7 mm то водећи р ачуна о
жижн ој да љини објектива и отстојању про

претресани проблеми ве зе изм еђ у по ј ава на

биле посвећене изради ове фотокамере.
Проблем је био да се изради фотокамера

Сунцу и Земљи. Тако се

са прорез ом

Сунчеве површине снимљен свега за
05 .0002. Тек са овако краткотрајним снима 
њем могуће ј е на С унцу добити детаље као

буде врло кратак , како би в елика количина

стр ани корица ., Васионе ".

рата низ

научних

с а стана ка

на к ојима

су

посте пено рађала

идеја о потреби сарадње свих научних орга
низација у којима се ови проблеми обрађују.

Показало се да активност пега ниј е једини
ни довољан показатељ у р еш ењу пробл ема .

Поред тога одлучено је да се решењу при
стуnи са нај ширих позиција . У току године
и по дана органи з ов а н а с у нај р азноврснија
мерења како геофизичких пој а в а на Земљи,

тако и физичких пој ава на Сунцу. Мерења
се изводе тако рећи непрекидно у току 24
часа и у скоро свима држ ав ама св ета .

Из материјала који ће за фотосферу ску

пити Цирих, Москва и Вашингтон треба р.а

се објасни још неиспитани начин формира·
ња пега и факула, њихов развој у времену и
соn~твена кретања појединих језгара у окви·
РУ Једне групе.

Поред тога обратиће се пажња на nро

мене У структури полусенки и на промене У

облику и трајаљу гранула. Ова ситна зрнца

на ок идачу од 12 cm дужине
тако , да у nоч етку окид а ња н ема никаквог
nотреса , а да пр ол а з пр ор еза пр е ко Сунца

светлости , с аку пљена у жижи , што краће д е 
ловала на фотогр афску плочу .

Систем

окидања

решен

је

помоћу

дв а

електромагнета који увлаче м еко гвожђе и

овим кр е т аљ ем производе прола з секторског
прореза испр ед плоч е. К а ко се ради о вели

кој сили која прорезу дај е брзину од 5/ sek,
услед чега долази

до

осцилирањ а

прореза ,

nројектант ј е замислио једну посебну елек
ТРомагнетну кочницу која дејствује nосл е
nролаза прор еза исnред п лоче, сте жући огр
лицу око рот ора тако , да кретањ е nрестај е
тренутно

после

пролаза

прор ез а

испред

р еза од плоче

(19 m m)

добијамо да је сваки

део

што с е виде на плочи која је дата на трећој

Скрећемо пажњу читалаца на изванредно
фину

структу ру

гранула

које се

виде

на

овом снимку и на nр аменас ту стру ктуру nо

лусенки око је з гар а С унчевих п ег а , ка о и на
зрнчасту стру кту ру ф а к ул а . Сл ика Сунца са

овако в еликим дурбином пружа д але ко више
детаља од сл ик а к оје с е м ог у добити малим

инструментим а . Притом треба в одити рачун а

да је снимање изведено у пу ној с ветлости,
без филтара . Наш објектив ј е пос ебан Е тип
објектива , код ког а nла ви зр аци С унчев е
светлости немају заједничку жи жу са

зеле

nлоче .

ним , ж утим и црв еним зрацима . Слика кроз

Може бити од интерес а: како с е на овако
llanoм ра змак у одређуј е бр з ин а којом с е
врwи окидање . у том случај у потр е бна је

ж у ти фил тар , којим

О псерваторија још

не

оаспол аже , даћ е с вакак о бољу оштрину 11 још
више д етаљ а н а Сунче в ој површию1 .

...... .,.

,

р,е,. К. 8IC је~

...-а еувца вепосреРО пре

скоr

....,.. CIDII"'IМ кpasor фoтOIWI'P'Iro-na
са lle.IIJODOI иаrибом· евимак -~---
JUDIII

дOCJIIQmdle тада сва фm'OII~

_,... на 081111 JUJOЧUI&. па и керен.а
_... сјаја према рубу, одакле се моrу ~

1f{1rf'IC эак.ључци 0 ryC'I'ИIIИ слојева изнад ј

0:

'Ј'ОСфере. у том случају морамо се
1188ЉИЈ1Ије позабавитИ једиоликошћУ крет
исnред ЈUЈоче.
... ....,.........
••r-r-· пеrа

~мерењаи
rравупака. Ето, у краТКИII ~
..., to су успеси и nporpaм рада са пр~
рас:по.паzемо. Можемо рећи да у ао..

.......
_,.... 8

: ој.... Изучаа&Њ& фостосФере нисмо су.._
'1l8дУ 0 И3а моrућнОС:И ве:ликих oncePIIa'I'O-

~ 0110 rде заостаЈемо Је хромоефера 38
:~е· изучавање је Астрофизичка oncepвa'I'Oj. Скопљу набавила потребне иистру
:нт!. ова је опсеравторија још Увек ;

изrредњи, али се надамо да ћемо већ у ТОКу
идуhе године имати

прве

успехе и у

ОВој

врсти посматрања Сунца .
П. М . ЋуЈЖо~

Засад се са ЈUЈОЧа одређују поло•а~и ћемо
и фuула и њихове површиие. КасвиЈе

........

•••••llillia

ее мора nprxu'fll'l'll
801D'I• -.е, јер је IIOI'U.J'ВO бемсисаа np8'1'11DC'IUU о сре.цн.ој ryC'iiiiUi матерllје рuвој
fiPI'L То бк эвa'IJUio д1& се вааа31010 '1 ва011
~ок мес:ту 88CIIOIIe, r.це се II8D3II
-'Ј'еРијL Oc'l'amr бecкoвa"'IIJJ 1ЈР0С'1'0РИ &uol

&с празви. Прихватаље Dpe'I'DOC'I'UКe .ца се
вааазико у неком llpJIВJUlel'08811011

'1

noamujy

свемиру, за савремевоr астровока је вешто

.....

cyJIIЬJIJIO.

Међутик, било је и таквих који су ми
с.ЈDIЛИ ,црукчије. Међу 0СТ8Ј001 И lllвeACIDI
астроиом Charlier, који је, још пре форку
.1111саљ&

опште

теорије

релативитета,

1908

године, тврдио да се гравитациони парадокс

мтке објаснити прихватаљем средње rустиие
материје равне нули и да то уопште није

ДА ЛИ ЈЕ ВАСИОНА БЕСКОНАЧНА?

истовремено с при:хватањем миш.љења .ца за
узимамо привилиrовано место у свемиру.

Звезде су тела с великом rустином мате

у старо време питање бесконачности ва
сиоке спадало је искључиво у област рели

rије. Индијци су под утмц~јем хиндУСК:
теопоrије а затим под утицаЈеМ будистичк

схолас~е, сматрали да је васи~а беско
начна. Супротно томе, Грци - коЈИ су чак
и боговима приписивали коначност сма

трали су је коначном. Већина хришћанских
релиrија, ослањајући се на rрчк~ филосо
фију, такође је прихватала теорИЈУ коначне
васионе.

Испитивање васионе као целине прешло
је из области религије у област егзактних на

ука релативно недавно, тек почетком XIX

века. Први рад у тој области је Олберсова
расправа

о

фотометриском

парад~ксу,

о

чему смо говорили у прошлом брОЈУ "Ва

сионе". Крајем XIX века nојавио се рад Зели
гера са сличном садржином. У том ра.ду било
је говора о закону опште гравитациЈе у од

носу на бесконачан свемир. Ослањајући се
на Њутнов закон (теорија релативитета онда

још није била позната) , Зелигер је израчу
нао да ако се материја у васиони простире у

свим правцима у бесконачност, па и да је
њена rустина минимална само да је раз
личита од нуле

-

у сваком правцу морала

би деловати бесконачна велика снага теже.
Да

размотримо

у

вези

с

тим,

например,

кретање Земље око Сунца. Она кружи због
Сунчеве силе привлачења. Али Сунце при
влачи Земљу само ограниченом силом. Ме
ђутим , из резоновања Зелигера проистиче да
Земљу истовремено привлаче удаљена небе
ска тела бесконачном силом. Према таквој

сили, Сунчева тежа не би требало да има
никакав значај и кретање Земље морало би
бити условљено искључиво привлачењем ва
сионе као целине . Међутим, - да пођемо да
ље бесконачном привлачењу · из ма којег
правца свемира суnротставља се друi:о исто
тако бесконачна јако привлачење из супрот

ног правца. Две бесконачности као да се по
тиру а познато је да разлик~ између две бес
коначности никако није нула, већ оно што

се у математици зове неодређеност. Стрик'М!м
математски обрачуни у вези с тим nитањем

показују да би кретање Зе~ље у таквим
условима требало да се
произвdЉан

начин,

одвиЈа на по~ 0

~ао да

закони

гравита

ције уопште не делуЈУ· Видимо , дакле, да је
ово

наизглед

локално

питаље,

као

што је

кретање Земље око Сунца , прилично неnС>
средно

везано

с

питаљем

структуре

целС>

купне васионе. То исто резоноваље односи се

наравно и на сва остала небеска тела : nла
нете, звезде, скуnове звезда . Дакле , у ва
сиони требало би да влада потпуни гравита

циони хаос. Физичар то стриктније. форму
пише на тај начин што каже : ако Ј~ беско
начна
с

васиона

свуда

макар најмаљом

али

испуљена

материјом ,

различитом

од нуле

средњом густином, онда је гравитационо nо
ље свемира неодређено. Та констатација је

добила назив: гравитациони парадокс (Зели
геров парадокс).
Од тренутка ствараља теорије р ела тиви
тета посвећена је пажља новом аспекту тог

питања . Према тој теорији , материја проуз
рокује "искривљаваље" простора у к оме се
налази. Ако је целокупна васиона исп уњена
материјом са средљом густином ра з л и ч итом
од нуле, онда је такође и средље и с кривља

ваље nростора на сваком м есту р азличито
од нуле. Целокупни тродимензион ални nро

стор, искривљен на сваком м есту , мора с е У
том случају затворити, да би претстављао

коначну васиону , иако без гр аница . Беско
начна васиона може да постоји само онда,
ако је средља гус,тина материје равна нули.
Интересатно

је

то

да

у

том

питању,

како класична механика (Њутнова) , тако и

релативистичка (Ајнштајнова) доводе до
истих закључака. Постоје две моrућности.

Или је васиона бесконачна , али ј е средња

густина материје равна нули, или средњ~
густини материје није равна нули , али ва
сиона је коначна .
•
тЮ!11 •
После ствараља опште теорије рела r а·
тета, многи научници су сматрали да Је Р

рије приближно један грам на

cm1 ,

али из

међу звезда nостоје огромни простори, који
су практично празни. Ако се то узме у об
зир, онда ће испасти да је средња rустина
материје равна квадрилионским•) деловима

rрама на

cm•.

материје у

Али то није средња rустина

васиони. Звезде

не

испуњавају

сву васиону равномерно, већ формирају га

лаксије, баш с таквом средњом густином .
Међу галаксијама имамо опет практично
празан простор. У таквом случају, средња
rустина материје биkе додуше коначна, али
још маља . Ако сад претпоставимо да се га
лаксије окупљају у скупове галаксија који
су раздвојени празним простором, а скупови
галаксија у скупове скупова , а скупови ску
кова у скупове скупова скупова и тако даље

у бесконачност , онда ће средња rустина бити
све мања и маља и најзад у бесконачности
може

постати

претпоставимо

равна
да

нули .

неки

Међутим ,

скупови

ако

скупова

...

скупова , макар и највишег степена не фор

мирају веће скупове, онда ће ипак густина
материје остати у просеку различита од нуле
и

гравитациони

Физичар

парадокс

остаје

на

снази .

ће рећи да је додуше у сваком

скупу скупова средља густина материје већа

од нуле , али ипак формирајући скупове ви
шег степена , можемо као границу добити гу
стину равну нули .

Такву структуру свемира зов ем о хијерар
хиском структу ром . Она је интересантна з бог
тога

што

љено

прихватаље

м оже

истовре-

сада
и да Cllaтp&'l'll~~~~~==:!=:~
се она ~ ао
pemua

истовремено оба

D8PQOa8

тациони и фоrокетр~~СКЈL 11~ llliiМ..Ii

ње nомеран.а линија прека цр

rм

трима галаксија, захтева ,цавас А8 се Ј181--~~
фотометрискоr парадокса тра811

roвor nове:sивања с ток пој--.

хијерархиски свемир .цодуше cn'C:'I'PIII/ne

ЖНОСТ прихаатан.а ПретDОСТUЈаl О
rованости нawer по.пожаја у

gp8uii.. ~

II8CIIC8II,

отстрањује празнину у простору. Прi1Х88'18*
ње. претпоставке .ца је сре.цн.а ryeтJIII8
риЈе у васиони равна нули, .цакле, .ца је
сиона уствари

nотпуно празна, пpii.ШC'IIID је

не~ијатнс;> због филозофских обзира, јер
краЈу краЈева савремена физика захтева .ца
се nростор третира као нешто mто је не~
средно и стриктно повезано с материјом.

Дакле, имамо две моrућности. Koнa"'UU
свемир

пун

материје,

или

бесконачан,

али

празан.

. Треба признати да се обе моrућности фи

лозофски тешко могу прихватити. Али то је

добро. Јер, свако ново научио откриће које
постав~а ~ред филозофију тешке проблеме,
обогаћуЈе Је и развија .

Засада не знамо која од те две могућно
сти претставља стварност , али се зна да се

проблем може испитати стриктним методима .
Даље испит.иваље распореда галаксија у про
стору, ~аље упоз наваље закона који владају

материЈОМ , омогућиће да се редом одба~е
разне схеме структур е све м ира као сигурно
нетачне , а сам им тим б.ић ем о св е ближи упо
з наваљу ств а рн е слике . Н ада јм о с е да ће ако

н е већ у току нај ближих деценија, а оно у
ток у н е баш многих стотина год_!1На , тај ва
ж ни косм о лош ки проблем бити р ешен .

•)
амона ,

Квадрилион

-

милион милион а мил ион а ми

јединица с дв адесет четири нуле.

Ко-н.рад Руд-н.ицки, В аршав а

8 ... -..

paa18ti Arthur

с. ~

.... da .". to lkupa izgleda •Мnogo VUre 111
slta• 1to је atvori1a grupa in!enjen koji аЈа.
Ьо ~u fiziku. О evemu au vee objavljaaueDo-fantasti«!ne pri«!e, vrlo zanimljive, ali
0118 ipak 08taju samo pri«!e. Ipak, koliko је
p1lcU poznato, troli se ukupno oko 5 JDi1ioDa

А....,.... tl&nllioaRjcl о eZ.Jcwo-"-todji

8ta 8U falrta, oaoliko Ьаr Jroliko su ona
da8l poaata? Amerikancl !ele da ispitaju
lt8n aauma mdtanja о kontroli gravttacije Ш
•att..,...vttacljic 1 to teori8k1 i praktimo (ako
Је JIIOIU~). AJDU prirodu gravitaclonih polja
Ј ajihovu vezu sa elektro-magnetnim i drugim
pojavama. Jedan od onih aaumlka kojf su na
ICIIDe radШ u Americi nazvao је сео proЫem
9lloko zvumtm lmenom •elektro-gravitacija•
(ldJe poaato ime dotimog naumlka).
N18u tamo poznata imena agenclja i pojediDaca kojt po~ma!u aapore n• upoznavanju
ovog problema, ali •New York Herald-Тribune•
је novembra 1915 objavio da izmedu oetalih
аа proЬiemu •elektro-gravitaclje• rade i sle.we orpnizacije:
Тhе

Glenn L. Martin

ТЬе Convair

Со.

Ifivilton of the General Dyna-

allea Oorporation.
Lнr, Inc.
Clarke Electronics LаЬ..
'Ље Princeton Institute for Advanced Study.
Тhе Univentttes of Indiana, North Carolina.
J'otograflja objavljena u pomenutom «!lanku
pokuuje naume saradnike •Convair•-a kako
vrle izvesne eЬperimente · u vezi sa antigravttacljom.
Za vreme nta postoj.._ је u SAD nau&la
pupa t.zv. •Manhattan Diltrtct Programmec
kaja Је stvortla prvu nuklearnu filionu Ьombu.
Na sli«!nom naumom nivou, danas poetoji nova
pupa u SAD koja ndi na proЫemima elektroJI'&vltacije.
·
• Terml.n

•elektro-IJ'8vltac1Ja• 11ut u Cll'llfDalu

1411Ctro-11'8vltSeac. Kako Је Ыо u pltanju potpuno
DOvl tenn1n preyodilac: Ј• uzeo u oЬz1r lzrare: ~~elet
tro-11'8vltlka•, •elektro-IJ'8VItet. 1 •elektro-IJ'8vltadjac. Prvl 1.zraz Ы naJЬolje odi'warao ЬukvaJnom
prevodu (anaiOCO na pr. llathematSea ID8tematlka).
lledUtim, prevocWac: Је Ыо miJIJeDja da UIVOJenl

=

na&lv »eeektro-rravltaciJa•

duЬu

nalll J181ka.

lpak оа.ЈЬоlје

odlvvara

dolara аосПЈnје na proЬleme elektro-gravitactje.
Molemo se nadati ds &! ovi naport fiziЬra
dovelti do atvaranja jednog osnovnog Zhanja
potreЬnog in!enjerima. Postoji takode rnilljenje da је, luoz dute .yre~e, mogul:a ~itava
Jedna nauma revoluclJ&, зedna od najveCtЬ
svih vremena. U svakom slu~aju moiemo da
Ыеmо 881Vim ozЬiljno sledel:e:
Ako bilo kakva •anti-gravitacionac maAina
bude ikad otkrivena, prva potrebna stvar
је novo otkril:e u osnovama fizike, jedan
potpuno novi princip tretiranja tog proЬ
lema, а ne samo nove ideje Ш primena vel:
poznatih principa.
Istinitost ovoga stava j<>S nisu prihvatili
mnogi novinari koji p~u о elektro-gravitaciji.
Jednostavna istina је da mi u ovom momentu
ne mo!emo ni na koji na~in da kontroli.§emo
Ш ~ anuliramo pojavu gravitacije, ukoliko је
to i uopAte mogul:e. U osnovi nova saznanja
mol:i l:e to da poka.Zu. S druge strane moguce
је celu stvar svrstati u grupu nau~nih apsurda.
kao Ato su: mdine na bazi perpetum-mobile,
Щ Velsov »Vremeplov«-ma§ina za putovanje
u ndu sopstvenu pr<>Slost i budul:nost. Nova
saznanja mogu da rezultiraju iz teoretskih
prou«!avanja u v~im sferama matematicke fizike, Ш iz viAe Ш manje eksperimentalnih
zapaianja. 1 jedno i drugo omogucavali su u
proAlosti otkrivanje osnovnih naucnih istina.
Uredaji za savlac!ivanje gravitacije
ТrеЬа praviti razliku izmedu hipoteticnih
planova i ideja koji ulaze u osnove saznanja о
gravitaciji primenom do sada nepoznatih principa, i onih ideja koje koriste vec poznate principe. О ovome oblcno ne vode racuna vecina
komentatora.
Stoga, neki od njih su nekako neodredeno
upul:eni, i ро malo tajanstveno posmatraju rad
pronalazaca kao Ato је · na primer Amerikanac
Тownsend Т. Brown, koji eksperimentise .sa
modelom letel:e mdine sliCne legendarrum
letel:im tanjirima, t.v. »letece kondenzatorske
plocec koja doЬija potreban uzgon pomoeu
elektrostatickog punjenja. Izmedu dva svets~a
rata, britanski pronalazac Vershoyle stekao Је
izvesnu popularnost sa napravom ciji је ~d,
uzevli sve skupa, Ьiо od malog znacaja. Nls~a
osnovno u prirodi gravitacije nije tu vis~ otJu:lveno, nego Ato је to slucaj kod konvenc.J.lnaln~
leteeih maAina: aerostata i aerodina, ko]l se 511
gravitacije suprotstavljaju drugim dobro ро-

•
.....

JeiDtlimu

Ako ~ JUau, pmnalge~ ~ 8hadti D8laa
918tu nkete koja Ьi ее mogla nuvatt ...МDOID
l&eja • 8Uprot8tavlja gravttaclji (ali је ne neu-

tnUie

Ш

kontrolile) i&Ьaclvanjeaa .,._"...
.-kc'ODOI IDlaza шuе &8\ic:a. ТUode 6е 18
I&VOI'Iti nuklearne 1 jonake rakete i IDOida Qk
Dr. Slnger-ova fotonaka raketa. 1pak ne м
88 88IDO u.pelno oduplru gravttacijL
Nala nnja о gravitoeiji

Gravttaclja је ustvari vrlo tajanstveoa 1
aeukrotiva pojava. Zato se u IVim «!lanclma 1
1щjigama tretira sa dobrom dozom nau«!ne
aejunosti 1 konspiracije, sli«!no kao polineziskl
•ТаЬuс, Ш seks u vreme mramog srednjeg
veka. Studenti u«!e da se sve mase privla«!e
me4uaoЬno silom
Р= 0 · m1 • m1
d'
ро zakonu na kome pOCiva i staЬilnost Universuma. Dalje, tu dolaze Njutnove jedna&e koje
q>iluju rezultate gornjeg zakona kao na primer

h= .!..2 g. t•
U kasnijem i duЬljem prou~avanju mi nalazimo
mnogo taЬlije verzije kao :
11

=

2gR• - R
2gR- v•

koje moraju da se koriste u neЬeskoj mehanici
ili u izraЬmavanju putanja svemirskih brodova, uzimajuCi u obzir velike promene sile
gravitacije pri velikim rastojanjima. Konacno
moie student upoznati nesto od Ajnstajnovih
kasnijih izmena Njutnovih principa mehanike,
na Ьazi teorije relativiteta.
Najzad, ako se student odluCi za proucavanje ciste nauke, naucil:e prvo na staru ideju
о •akciji na rastojanju« i primetice da mu ni
jedan njegov ucitelj nece skrenuti pa.Znju na
Dde potpuno nepoznavanje fizikalnih odnosa
lzme4u gravitacije i drugih pojava, prosto zato
lto ne znamo niSta о tome kao sto је francuski
fizi6ar Borel pisao vise godina ranije:
»Ima ne5to cudno u ovom fenomenu gravitacije, ne5to sto је Ьitno razlikuje od drugih
fiziCkih fenomena . То је njena nepromenljivost i potpuna nezavisnost od drugih
epoljdnih uticaja. Svetlosni zraci se prelamaju kroz prizmu, elektricne i magnetske
pojave se menjaju u prisustvu izvesnih
t.ela; gravitacija је uvek nezavisna i mi ne
IDoiemo da је povecamo Ш smanjimo. GraVitacija је indiferentna prema svim fizickim
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da V8'Uje u pa8tojanje on
veliki IDOdemi fЬiear
Вса.
jednom da, molda, Ьdа Ы llli imllli fOI!paalll
znanje о mec1usoЬnom dejatvu 8Ua u :~:;
jezgru, nalli Ьiamo da је gravttadja

neke vnte nepotpune lalmpeauclje.
lnteresantno је milljenje Dr.
Arnowitw da tek nedaVDO otlatveae aulltle8~
ne 1 1u~nukle8me &8tice vl8olre
koje ее teJko П10IU oЬjunitt ЬUо Ьјоаа
njom teorijom, mogu ranetlltt еvеаьwЈм
pojavu gravitacije. Njihova је aup8tlja cla 180ve ~се (partikuli) mogu da pokdu i ulralla
na samu osnovu energije gravitaclje, Ьја
pri ekspanziji Univerzuma kontinualno t _..
matвki pretvara direktno u najkorisnije nuklearne i elektromagnetske oblike (energije). Do
sada је pojava gravitaclje mogla Ьiti samo opatena ali ne i kontrolisana. Me<!uttm. u veШd.JD
akceleratorima visoke energije (Cosmoti'OII W
l!ak Berkeley Bevatron) izgradenim za posleclnje dve godine, nove «!estice vezane gravttacionim poljem mogu se istra!ivati i аа njtma
raditi ро volji.
Ovako posmatrano, izgleda da је Ajnltajn
gre&io kada nije odobravao prezauzetost modernih fizil!ara suЬ-nuklearnim Cesticama,
iskljul!iwi veliku kosmil!ku silu gravitaclje.
Profesor P .M.S. Blackett dao је elaspertme~talni zakon vezu izme<!u magnetskog
pol]a tela i njegove rotacije. BazirajuCi svoje
sugestije na ociglednoj koincidenciji vrednosti
odnosa izvesnih veli&a za Zemlju, Sunce i
zvezdu 78 Vir5ti.nis, Blackett је dokazivao
1947 godine da, motda, svako rotirajuee telo
~ara magnetsko polje oko sеЬе. Veza је da~
IZt'azom

118_.,,.

gde su :
Р

jal!ina magnetskog polja
nova konstanta zavisna od izabranih
jedinica ostalih velЉna
G = univerzalna gravitaciona konstanta
с = brzina sveUosti
U = ugaoni momenat
=

~ =

&:tvrtl ulep veka ponUde 111,
ndim ~ tri nove dlinovake
u Evropl: najva utrofl&i&a

u Evropt, аа ogranclma .А1ра. u
Provanai, nova Grini&a opeenratorija
Hertst-Mons6 i nova Pulkovaka op~~8!I'VIatoJriia najv~a za poloiajnu utronomijd
avetu. SnaЬdevene najnovijom opreone su zap~le niz novih radova i otkri~
u11:r0:no1mt]i i astrofizici sa kojima ее •Stara
moCi da d~stigne •Novi Svetc, koji
donedavno Ь1о daleko isprednjaao na
Zadr!imo se zasad na velikoj Aatro~~J:JZi'ekC)J opservatoriji u Gomjoj ProvaJili.
~ (Ь'nic>j

CD•••••
pre••••••~
(ObjaiDJIDJ8 jedDaeiDA) .
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u ovom lzi'&ZU amatra se ~· је ubrzanje tela sru.
merno 8 recfp!")i!nom vrectno§cu kvadrata rastojanja tJ.
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Prema tome sila koja deluje na telo data је iz-
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s=m~=-~~
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х1

jedna~ina П

stepena

Х=-~._!_
2 xz

" = put (vi81Da) prl l1oЬodDom
g = ubrzanje zem]jtne tele.

C=vreme.
GarDJa jedn&НDa pretpo8tavlja de
kCIDitantDo tJ.

padu.
је uЬnanje

tel8

h=

х a=CODit.
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је

RV'
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= __
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·(а Ј

2gR- .V1
Izraz. (Ь) doЬija se dovodenjem desne strane iz-

h

.R
V

=makllmalna
vlstna koj11 dost!l, te1o pt1 kre·
tanju u vl8
od povriiDe
rafunajШI
=polupremik Zemlje

~е.

=po(!etna
tela (na pr. avemtnkol broda) prl poletanju
Zernlje.
g =ubrzanje Zemljtne te!e.
bпtna

и

S!. 1. Op§ti pogled

gde је »Хс raвwjanje tela (projektila) od sredi~ta
Zemlje.
Re§enjem diferencijalne jedna~ine i sre(!ivanjem
doЬija se izru

raza (а) na zajednii!ki imenilac. Veza izme(!u :r i h Је

X=h+R

Llteratura: •Journal of British Interplanetary Societyc, aprll-jun 1957.

Ateksandar М. Stoja11011~

'

Postanak i organizacija
Јо~ pre tri decenije, potpomognuti zaduzЬi
bom Dina, tada vodeci francuski astronomi,
Perrie, Des!andres, Esc!angon i Danjon, pokre.nuli su pitanje podizanja jedne velike astrofizi&e opservatorije, daleko van gradova, gde је
uеЬо skoro preko cele godine kristalno vedro,
'llnabdevene teleskopima velika otvora i savremenim priЬorom, а koja се Ьiti u stanju da
avojim radovima i otkricima obnovi ugled sta"!!j slavnoj francuskoj astronomskoj skoli, nesto
klonuo i bacen u zasenak savremenim tehnickim
ilestignucima i bogatim sredstvima opservatorija
8 one strane Okeana. 1936 godine, kada su se
ва celu Drzavnog potsekretarijata za nauku,
је kasnije prerastao u cuveni Nacionalni
za naucna istrazivanja, nalazili naucnici
r-··-~~'--·- glasa, nosioci Nobelove nagrade, lrEme
rie, а zatim Jean Perrin, ovaj se san
:j;J!IULktJLuti francuskih astronoma mogao i ostvaIli bar zapoceti sa ostvarenjem, jer је rat
Ьiо prekinuo ove velike i plemenite na-1947 godine ugledala је sveta, na ograncima
· u zivopisnoj Gornjoj Provansi, nedaleko
ra:sk1~snice puteva koji vode od Avinjona za

na

opsen.~atoтiju

А. Danjon-om, direktorom Pariske opservatorije, ра do naucnih saradnika specialista, sve
su to gosti ~щ drugih francuskih i svetskih opservatorija, koji provode u posmatrackom radu
najvi.Se mesec, dva dana, da Ьi se sa prikupljenim materijalom (koji ostaje svojina Opservatorije) povukli u svoje institute na njegovu
naucnu analizu.
Za ove naucne »goste« podignut је u istoenom kutu, u romanticnoj borovoj sumi, divan
veliki dom, koji nosi ime Ј . Perтin-a. Opkoljene nizom raznih pomocnih i stanbenih zgrada, narocitu paznju privlace mnogobrojne
sjajne kupole, koje u seЬi kriju velike teleskope
sa cesto neoЬicnim priЬorom, а nadasve specijalne instalacije na ciji oblik nismo navikli
i od kojih neke necemo naci nigde na drugom
mestu. Pridimo Ьlize i zagledajmo sta se u njima krije.

Instrumenti i g!avna oprema
U ocekivanju kolosa sa otvorom od 2 metra, cije se ogledalo sada brusi u Optickoj laboratoriji Pariske opservatorije njen nadaleko
poznati sef А. Couder, koji је izradio glavnu
optiku i za ostale instrumente, i koji treba da

u udamo I8YdeDu clllnov8IN kupolu

:.="7'ји~=~2~ос:е=
pod kupoJom od 11,5 m. Opkoljen oЬrtnom plat:
lormom u vidu prstena, koja omogul:ava posm;
акu da u svima pololajima inatrume~ta pri е

olnaJaru, snaЬdeven је on obrtnim ra~ ogledalom koje mote na tri strane da. uputl snop
zrakova vel: prema vrsti iltra!ivanJa: ka spektrocrafu 88 fiintprtzmom, ka specijalnom spek:
trogratu sa ~tlri prizme i ka fotografskoJ

p:ra&aje razvoJ~. hromosf~ eruPdja, 18
koje su, zЬog nJihovih ~ledica, toliko zatь..
tereeOvani i meteoroloz1, 1 geomagnetiQr;,
i.ltrdivaa jonosfere. ~ prostiran~a radio-~
u zasebnom pavllJonu nal~z1 .s~ celostat sa
specijalnom aparaturom ~а ~SJ:>ltlvanje sjaja
nol:nog neba. Ovome doprшos1 1 nedaleko ро..
stavljeni veliki spektro~af.. ~ose.bn~ fotoelektrifni fotometri sluze za lSptt.lVanJe Jal:ine zral:enja visoke atmosfere u. no~tma Ь~~ mesel:ine.
Najzad, 1955, postavljen Је spectJ.alan meridijanski radionterfero~e~ar. za odrecћvanje preciznih polozaja galaktt~ki~ 1 vangaia~til:kih radio-izvora, koji se otkrtvaJu u s':e v~~ет broju,
Ato se vise usavr5ava ova .?~Jnovt]a astrofizifka aparatura. On ~е sastO]l 1z dva cilindril:no-parabolifna sk~pljaca talasa na razтaku od
jednog kт s ~~taln?I?. resetko:ffi. od 60 m:
100 dipola duz ztzne llш]e sa~upl]a]u se и specijalnoт prijemniku za ~enttтet~rske talase i
oтogucuju da se svako] anteш da poseban
fazni ugao. ОЬа skиpljaca, povezana и centralnoj stanici, oт~gиcuju r.egist~?vanje linija
interferencije ovth talasa, 1z ko]ih se polozaji
radio-izvora mogu izracunati do na 3' sto pretstavlja neocekivani napredak na оvот podrucju.
Svaka zgrada iта svojи laboratorijи, тratnu
kотоrи i blroe. Pored toga, velika optickoelektronska laboratorija i zajednicka тehanil:ka
radionica upotpиnjиju mogucnosti pravilnog
koriscenja i usavrsavanja ove velike орrете.

Dlh teatperatura preko fotografakih spektan.
а programu spektralnog izubvanja su vrele
.".de Wolf-Rayet-ova tipa, zvezde аа hellumom, zvezde Sun~a tipa i crvene zvezde sa
kalciumorn.
U poslednje vreme pokuAava se odgonetka tajne zvezda sa sloienim
spektrom, koji sadrii pored emisionih linija vrelih zvezda i apsorpcione
trake hladnih zvezda.
. Najzad predmet su uspelnih spektralnih izutavanja јо5 i nove zvezde i
komete, !to zahteva naro~ito
finu posmatral:ku
tehniku i veliku upornost.
Е 1 е k t r о n s k а f ot о k о т о r а. LaПe
тand-ov elektronski pretvarat slika, zapocet 1936,
zav!Ћen је definitivno tek
nedavno. Fotoni sa slabih
svetlosnih izvora, l:ak infracrvenih, padaju na o~e~lji~ J:>Olupr<;>vidnu katodu и Ziii teleskopa
1 1z.• ?J~ IZЬасиЈи elektrone koji se sakиpljaju
u ZlZl jednog elektrostatickog sol:iva i na flиo
resce~tno~. z~onи . ili fotografskoj ploci pretvara]и u vtdlJtvu slikи . Tako ј е poslo za t·u koт
da se vide i prouce i izvanredno slabl svetlosni
izvori. Sa noviт teleskopoт (od 2 т preenika)
elektronska fotokoтora се тосi da da s likи nebeskih tela koja Ьi se normalno doЬila tek sa
teleskopom od 1О тetara otvora.
. R ~ d i а ~ n е Ь r z i n е z v е z d а. - Obj ektlv-prtzma Ј е иpotreЬljena za sisteтatsko sniтa~je zvezd~ nih spektara и ci ljи odredivanja
radlalruh brztna zvezda. u tom pogledи и cinjen
је veliki napredak. Novi katalog radialnih brzina nalazi se vec u stampi. Isti sn i тci upotrebljavaju se i za odredivanje spektralnih klasa
dosad neispitanih zvezda. Od velike prizт e (sa
otvoroт od 40 ст) , koja se sada brusi na Pariskoj opservatoriji, осеkији se jos bolji re-

Istrazivacki smerovi i rezultati

SL. 2. Spektograf sa eLektronskom
teLeskopu od 120 ст.

kототот

na

zaтeniti fotoelektritniт
fotoтetroт.
Drugi ро redu sada је teleskop s otvoroт
od 81 ст i bиsniт ogledalom, koje отоgисије
posmatranj e kako и Njutnovoj, tako i и Cassegтain-ovoj zizi, ako se таlо ravno ogledalo
zaтeni hiperbolitniт .

komori, koja se moze

U zasebnoj zgradi sa dve kupole (s pretnikoт od 5, odn. od 6,5 т) nalaze se dve ekvatorske taЬle. Prva nosi Fehтenbach-ovи objektiv-pri zти s otvoroт od 15,5 ст i тali
Schтidt-ov teleskop s popravnoт plotoт otvora 30 ст i velikoт svetlosnoт тосi. Drиga
је snabdeven Cassegтain-oviт teleskopoт 60
ст otvora za fotoelektritnи fotoтetrijи.
U posebnoj kupoli и toku је тontaza velike
objektiv-prizme sa otvoroт od 40 ст. Najzad
jos jedna таlа ekvatorska taЬla slиzi za kratkozizne koтore .
Posebna paznja poklonjena је instrumentiтa i instalacijama za izиtavanje pojava na
Suncu, sjaja noenog neba i sитraka. Lyot-ov
тonohroтatski polarizacioni filtar, koji se zavrsava и Meudon-u, poslиzice za redovna autoтatska sniтanja (svakih 5 тinuta) Sunteva
kotura u vodonikovoj svetlosti i omogucice

Opservatorija је tako ekipirana i opreтljena
da se bavi najraznovrsnijiт astrofizickim
istrazivanjiтa, s narocitiт naglaskoт na izutavanju strиkture Mlecnog puta.
F о t о е 1е k t r i с n а f о t о m е t r i ј а.
Nove foto-celije, тиltiplikatori sa 19 stиpnjeva,
koje izradиje astronom А . Lallemand na Pariskoj opservatoriji i koje imajи neslиcenи osetljivost, oтogиcile sи rnnoge radove za koj e su
astrofizicari dosad Ьili nemocni. Treba zabeleziti odredivanje indeksa Ьоје velikog broja
zvezda klasa А i В do 13-te velicine, odredivanje
krivih proтena sjaja (u dve Ьоје) тnogih proтenljivih, od kojih i nekoliko spektroskopsk1h
dvojnih, kao i registraciju izvanredno brz1h 1
vеота nepravilnih promena sjaja jednog patиljka.
.•.
Sada se u tri Ьоје o(iredиjи prividne vellcшe
zvezda niske teтperatиre , zvezda и o tvo reшm
jatiтa, zvezda и nekim oЬlastima Mlecnog Pu~a,
kao i totalne prividne velicine nekih galakSIJa.
U infracrvenoj oЬlasti spektra vrse se specijalnim fotocelijama interesantna istrazivanJa
na zvezdama niske temperatиre.
t
S р е k t r о f о t о m е t r i ј а. - Veoma ose ljiva foto-celija, uz t.zv. kvarcni monoht·o~ator,
iskoriscena је i za izиcavanje rasporeda ~ ~te~
ziteta ultraljuЬicastog i infracrvenog zracen~
ро Suncevoт koturu . Zapoceta ј е upotreba ov
celija i za izucavanje rasporeda intenziteta zr:tenja u zvezdanim spektrima. Grиpa 0 0
astro~~ma Pariske opserva~orije. C~along~:~
s vellktm uspehom radi na 1zucavan] U zvez

zиltati .

'

G а 1 а k t i с k е т а g 1 i n е i т е d и z v ez d а n а m а t е r i ј а . - Izucen је raspored
energije и neprek i dnoт lјиЫ саstот i ultraljuЬicastoт d elи spektra nekih gasovitih т aglina
nase zvezdane naseoblne i odredene sи njine
temperature. Fotografij e snimljene и vodonikovoj svetlosti nekih oЬlasti Mlecnog Риtа, kao
i Ьlizih galaksija, otkrile su jos nepoznate njihove strukture. I zи cena su interferenciskim
metodama poт eranja svetlih linija u spektriтa
difиznih m aglina i otkrivena un и trasnja njihova kretanj a.
Izvrsena s и i тno ga i zиcavanja taт nih oblaka kosтicke p rasine, ko ja sи doprinela boljem
poznavanju n jihove prirode. Neprekidni spektar »Krab « Magline, koja pretstavlja ostatak
dZinovske sиpern ove, zvezde koja је eksplodtrala 16i4 godine, obj a5njen је sada elektroniтa
u veoma zivoт kretanju и т agnetno т polju.
Najzad, povи cena ј е precizno kriva apsorpcije

1. З . An t ena тad /oi?tt~rf~rorn~tтa

L41tnwur

~ocu elektronske fotokomore, о kojoj је gore
bllo govora, otkriju zvezdani oЬlak iza tamDe

kosmil:ke prasine koja skriva srediAte ndea
zvezdanog sistema. Na Opservatoriji u Gomjoj
Provansi nedavno је poslo za rukom franc:uskiт astrofizil:ariтa da doЬiju snimak ove
oЬlasti na kome se mogи prebrojati zvezde. U
najgu!coj oЬlas ti njegovoj vidi se na jednom
kvadra tnoт stepenu 26.000 zvezda u infracrvenoj svetlosti, а jedva 6.000 и plavoj. U Ьlizini
saтog sredista otkriveno ј е i jedno zЬijeno
zvezdano jato.
1 s р i t i v а n ј е v i s о k е а t m о s f е r е.
- Ovo ј е oЬl ast kojoj је posvecena velika ak~ivnost ove Opservatorije. Vrse se ispitivanja
tz ove oЬlasti od snim anja тeteora do raznovrsnih, vеота specijalnih fizickih posmatranja
i тere nja zracenja visoke atmosfere, kopcana
sa . sјај ет nocnog neba. 'S pektralna snimanja
koJa se sada odvijajи idи za odredivanjem kineticke teтperatиre visoke atmosfere. Мnogo
P?~тatr~nj~ izvr~eno је и cilju odredivanja
~1s.1?e nJeшh slo]eva. Pojacanje natrijиmovih
ltш~? u spektru vecernjeg neba objasnjeno је
optlckom rezonancoт kоји izazivaju Sunёevi
zra~i. Najza_d, ~rse se specijalna istraiivanja и
vezt s ponasan]eт azota и atomskom i jonizovanoт stanju u ovim slojevima.
Vec ро sиptiiniт rezultatima koje је dosad
postigla,. Astrof~icka opservatorija и Gornjoj
P:? v~ns1 uspela Ј~ . da se svrsta и red najveCi.h
s ltc~h opservatort]a na svetu. Njen znaёaj u
naucnom svetu се jos nesиmnjivo znatno porasti s montiranjem novog diinovskog t l~
~kopa, daleko veceg no sto ga је dosad EYropa
1таlа, 1 шzа specijalnih instrumenata koji
sada za nju grade.
В. М .

et'11тli •

А У АСТРОНОМИЈИ
(К Р А Ј)

~:".;.чха у nоређељу са небеском лorrroм,

ХОПЕРНИКОВХЕЛИОЦЕНТРИЧНИ

~рће а васиона остаје на миру.

Коnерккх

nорекАО.& По.љахL ро-

ИстО'I.ИО,

русхо,

~~

tоеЖшr хада ;е yueдcuo света ње~ово с~sио

ва

<

одuене сnекулацијама, тако омиљеним код
rрчких филозофа. Истини у прилог можемо

скицом
ним

ниха али слава и част за научну аргумента

интервалу пре и после опозиције. Исто резо

кретаљима припада неоспорно и Једино ве

новаље важи и за унутрашњу планету у тре

ликом фрауенбуршком канонику · .
.
Истина, овај револуционар, КОЈИ Је имао
храбрости да се ослободи Аристотелове прет~
ставе о непроменљива чврстој и непокретн?Ј

то

је

да

Копернико~

значаЈ

101је само у постављаљу нове теориЈе него У

објављиваљу
који му је

једног

новоr

послужио као

теорију.
Два су основна

погледа
темељ

за

на

свет

љегову

Сљ.

Други
Сунце

принцип

је

у

4.

се

средишту

нутку доње коњункције са Сунцем ; довољно

је на слици замислити да је Земља М а пла

састоји

у

следеhем .

планетарног

система :

планете круже око Су,нца ло затвореним пу
таљама

чије

су

равни

према еклиптици.
Земља једна од

врло

мало

нагi:lуте

Према томе , nошто Ј е и

планета ,

nривидно крет'i\њ е

Сунца међу звездама је последица годишњ~ г
обиласка Земље око Сунца . На скици 4 S Ј е

1 - Дневно кретаље неба је само при
видно и проузрокована је дневним обртаљем

у тачки
што

Земље око осовине која пролази кроз љено

овога, поставља га у тачку

средиште .

покретних звезда . Кад Земља стигн е у тачку

нетарном

систему .

Објашљавајући први свој принцип Ко
перник је овако резоновао. Свако привидно
кретаље може бити резултанта како ствар
ног кретаља посматрача тако и кретања об

јекта који се посматра . Према томе дневно

кретање небеских тела могло би се објаснити
или обртаљем Земље или обртаљем неба.
Коперник се сада запитао шта је вероватније
од овога двога? Узимајући у обзир не·срав
љено веће димензије неба од оних Земљи
мих, морало би небо имати много већу бр
зину да би се за цигло 24 сата једном nотпуно

обрнуло. Према томе, на основу ове једне

перниковог система . Он је први пружио мо

гућност одређиваља
релативних

растојаља

вредности

ових

-

-

наравно

у

Сунчевом

систему . Ово нам показује слика 6. Уз мимо
да нам ј е познато трајаље револуције пла

нете М око Сунца. Према томе биh.е нам по-

2

1

види Сунце у nравцу

1 --'- S

v

а~~38~~~~.~

Колерниково учеље није било неnр~
клер,

ra

који

је анатеЈrNСМ.

него је врло дуго било комбатираио • ОА
стране научника . Међу противницима био Је
и славни Тихо Брахе. Његову замерку која
се

односи

на

годишљу

паралаксу

већ

смо

малочас поменули . Неће бити без интереса А8
се мало подробније позабавимо љоме.

Тухо, који је био изванредан посматрач,

могао

тада

мерити

са

несигурношћу

пернику З емљ а к р у ж и око С ун ца , м ор а бити
м аљи од 1 луч н ог минута. Истовремено ј е

2~

Тихо ме рио и димен зије разних звезда и на
ш ао д а н ај с јајније међу овима имају угао ни
пр ечник ок о З пучна минута . Из ов ога је

Сунце се дакле привидно покренуло међу

проистицало да с тварни пречник ових звезда

звејдама и то за износ угла кој и је раван

мор а бити најмаље З пута већи од пречника

стварном углу кретања Земље око С унца.
Кад Земља пређе цео мали кру г , стварно,

овако велику лутању, као што ј е доиста
њена лутаља <?КО Сунца , онда би она морала

великих

део полупре чник пу тањ е по кој ој према Ко

--- ---

односно у тачку 2' међу звездама , у овоЈ
схеми поред друге звезде итд . Током 14 дана

Јер ако Земља у току једне године пређе

еру

од 1 лучног минута , з акључио је да угао под
којим би се са зв езда, које је n осматрао, ви

S

стави односила се једино на фиксн е звезде.

отворио

љиво само за

углов е

на сф ер и не

Сунце ће привидно лре!ш цео в ел ики круг.
Према томе из годишњег кретања Земље
око Сунца добијамо привидно годиш~е кр~
таље Сунца по еклилтици на небескоЈ сфер ·
Замерка овој јасној и једноставној прет

тако

открића .

паралаксе . Међутим огромни љегов труд је
стално остајао бе з ре з ултата . Како је он

и п о

посматрач ће видети Сунце у правцу

и

вао да з а извесне некретнице нађе го~е

нема претставу о стварној удаљенос ти

1'

Коперник је, као што се ви.цк, Dp8ll
редио релативна отстојања планета о.

али не и јак теоретичар, стално је покуша

ска лопта са звездама на љој , односно тач 

учења:

2 - Земља је планета и она кружи око
Сунца које је средиште свих кретаља у пла

нета Т, која онда има већу брзину од Земље.
Кретање планете опет ће бити ретроградне.
Постоји још једна велика корист од Ко

круг, ABCD је лутаља Земље .. а број е ви од
1 до 6 претстављају 6 положар Земљ е св а
ких 14 дана . Велики круг је привидна н еб е
није речено еклиnтика, тј . nројекција З ем
љине путаље на небеској сфери. Посматр ач

принципа Коперниковог

сегмент Т М окреће се ретроград

правцем

дираље планете за посматрача у временском

цију' велике откривене истине о . небеским

истаћи,

-

иа. ко се обадва тела крећу
директним правцем. Последица је ретрогра

их сматрати као далеке претходнике Копер

чито

и носи собом посматрача.

Нека је М једна спољна планета која се
креће брзином v. Према хиnотези је v
V.
У доба опозиције - случај претстављен овом

кретаља, ипак њихове идеје о овоме биле су

ватнија од овог. Што при овоме треба на~

без замр

5 је Т Земља, чија је брзина на

nутаљи равна V

је ~е ~ не Зе~а у средишту небеских

Птолемејев систем и да је стога много веро

ретроградна кретаље планета

На слици

~'1"011 и нарочито Аристарх сматрали д

све ове појаве него ли што то чини замршени

.

епицикала, уз једини услов да брзине пла
нета падају уколико су ове даље од Сунца.

та Иако има nодатака да су још Питаrора~

става о кретаљима на небу, на~чит? о кре

no-

шених деферената и многих Птолемејевих

а.ветарноr система збоr чеrа се њеrов
C'J'ell назива хелиоцентричним системом све

тањима планета, далеко простиЈе обЈашњава

се

Коперников систем, даље, лако објашља

~ De revo~utioniЬш orblum coe~eanum«.
Коперних поставља Сунце у средиш:

теорију, него је само показао да његова прет=

611

трачима да уоче ту roДНIIIЊy парапаксу

~ Јс~нторк;а. у.аро ;е ксте оке

Земљи, није пружио строге доказе за сВОЈУ

морuа

шао излаз у безкрајним удаљеносткма Зllе
эда које су онемоrућавале тадiUШЬЈОI посма

сЈмо :С'"::':з ~. У тоw'њу~ апу.аро ?е.д1е54~.:·
с:
•

.......,,екбsпп

pe'DDia

JIUIИТII тзв. roДИIIIЊ& napanaxc:a, која се 118рфестује променом Коордlаlата 'l'e 311е3Де
JipJI nOCМa'l'p&ЊJOia у pa:JJ1Jr1Jrno1 А8'1')'1QК8

rодкне. Како овакву промену тада нико IDije
nриметио замерка је изrледапа onpaJIA8Ra.
Међутим, Коnерник је сасвим npaaiiJIJio на

СИСТЕМ И ЉЕГОВО ДЕЛО

Н

-.u.

У ~ ~ QJII аее. 1Ь 0801'8
8311 А8 бк 1111З11pii8 Dllllja а 'I'Oj ..."._ 1
nростору током roдlllle морuа llello8'l'll nра
.ац. односио друrим

далеко је вероватније да се Земља,

п

. . . , _ 110111C811jJ&nw

Земљине путање , док пречник Сунца износи
само ј едну малу фракцију овога . То је Тих
из гледало
Сљ.

5.

невероватно .

Данас

су

међут1ш

познате з в езде оваквих димензија , само оне
с у тако далеко да им пречници износе свега

зната и углов на бр зина љ еног к р етаљ~ . К ада
се лосматра њем нађ е е поха опозициЈе биће·
лако израчун ати ,

за св аку другу еп~ху,

из

нос угла TSM . У ову сврху довољн? Ј е изме
рити у датој е похи , уг ао STM, ТЈ . угл ав н о

неколико с тотих једне лучне секунде . Да с
ондашња лосматрања била тачна , аргуменат

би био доиста веома јак . Међутим , када је
негде око

1609

године уперен први дурбин

на небо, показало се да су Тихова мерења
пречника фиксних звезда почивала на за-

1'88111'8VU
11 Parlzu
18

је

Le Verle pad88Q

~·~-·

aepteaiЬaa . . . ~: о
varijac:ijama planetМiћ IМit8D.I""
аЈоЈ ,....
•...-·-··•· pltaaje staЬilnaltl. SШ8!eq 11М11а& n-•

u

dUI 1 telak. pokazao је da је Le Verle ае .;;;;
lir.c:·..-llltarte""'"n.n.et.or,
ј 08UI!alk kDJi t&vocli dr88Da8e
._,
iz IVOjih veC
raeuoa.
Godine 1843 podneo је Akademtji nauЬ 1'84!: .о

~ivanju putaoje Merkura ј о aJ880\'tln
paremee&Jim.ac. U ovom radu data Је 1 Т8ЈЬ11с:а J1re..
taaja plвnete MeriщJra. Ali ovaj rad n{je Ыо zavrlea.
Od 11144 do 1847 godine Le Verie је objavlo eerlju
radova о · periodi~im kometamL
Godine 1M5 . ~osi rad Akademijl aauka: •Prva
r811Pf8VB о teoriзl Uranac.
1 ]\Ша 1М6 godjne i!ita u Akademiji nauka raJPr&vu: •lstra!ivanje ~ kretanjim.a u~шас .
.Iвte godine_ 31 _avgusta podnosl Akademijl nauka
rad. •О ~laneti kоза proizvodi posmatrane anomalije
u kretanзu Uмna, odredivanje mas~ njenog orblta 1
njenog sadaЗnjeg polofaja.«
~З septembra 1846 godШe Gale (Q.Ue), aвtronom
Berlinske ~~ervatorije otkтiva planetu Neptun na
osno_vu d~blJenog saopstenja od Le Veriea koji mu
је PI~om od 18 septembra 1846 godine talmo oma~io
polofaJ nove рlше\е.
'
Od. 1849 godine ра do kraja njegovog !ivota obja'Vljenl su sledeei veliki radovi u Analima Astronomske o~erva_to_rije u Parizц i u Akademiji nauka :
•Teor!Ja tprlV!dnog kretanja Sunca«.
•Teorija kret:anja Merkura•.
•Teorija kretanja Venere«.
»Teorija kretalnja Marsa•.
»Teorija kretanja Jupitera, Saturna, Urana i Neptuna«.
. ·
,
•Odredivanje sekularnih varijacija i!etiri velike
planete«.
•Potpuna teorija Jupitera i Satuma•.
• TaЬlica Jupitera«.
• TaЬlica Urana i NeptUJna«.
•Teorija Satuma«.
Posle smrH Le Veriea, u Akademiji n auka, astronom Treka (Тresca) izlozio је poslednje delo Le Veriea: • TaЬlice Neptuna «.
Le Verie је 1846 godine izabran za clana Akademije nauka. Bas u to vreme na SoгЬoni је Ьila osnoy8111a ·k atedra .nebeske mehanike, na kojoj је Ыо
1menovan Le Verie kao pocasni c\an.
God ~ne 1854, za vreme carstva, postao је Le Verie
dire~tor Aistгonomske opservatorije u Parizu. On је
Ьiо 1 ·s enator. Ali је .naglo рао u nemilost i smenjen
Је еа te du2mosti. Medutim za vreme r epuЬlike vracen
је u Opservatoriju i tu је ostao do kraja svoga
livota.
· Као 'd irektor reorga,nizovao је Opseгvatoriju и
Parizu i izvrsio uredenje unutrasnje s\uzbe tako
41obro, da su njegovi nasled·nici nastavili na isti ,naNn
ровlе njegove smrti, јег su verovali da с е posluziti
nauci, samo ako idu istrajno putem koji је
obeleiio.

aovom.

Р. Даки.h

'LE V E . R -1 Е
~· 1857 godJne navriUo ае 80 god!na
Le Veriea 1 111 pina od · pronalнka Nep·
top u kratlkim. potezllna OIJV!temo
- - ··--- ltvot 1 l'ld na ~om. рЫјu.
.
Vede Је poa18t ll.ram celol aveta kao aatronom
pei'DID proaalao planetu.
ovom Мanku Videl:e н nJe~ova del'atnost uopAte,
~ii81JY0 ~Ще ka naucl i njl!l(ov vellki uspeh.
~-laa':'Zozet Le Verie (11rltaiD-Jeaa-JIIIepb
) Је C'Oden u Sen-Lou (SaJn-!A), 11 marta
fOdlo~ M•to Sen-Lo nalazi ае zapadno od
~..•..--. u Nonni'Ddijt. U 8\'0me rodnom mestu, u
-zawtlo је tzu9vaaje ll•ature, dok Је zni'Dje
!\ii ,fia:_IM..U matemattke dopuoto za vreme od dve godjne
(Cain).
РоМе Је zavrl!o kDlel prljavio ае . na kooklirs u ·
~&оЈ 1\tоИ, 1830 aodine, na kome је dolliveo
~ Kako је Ыо prvi u razredu, naвtavnicl i
l!tJtiOYi druicivl, koji su Od njega mnogo oi!eklvali
biU ' IU veoma tzneoadem. Na 8llmOI Le veria ovaj
n.-,eh 01tavlo је telak 1 trajмt uttнk.
•Al1, . molda је ovaJ neuapeh za Le Veril!a Ьiо
Је4М · od glмrnlh momeaata tl njetovom IIVotu. ··Кае •
a18Ьidozвoa rnladi~a. nJe1a Је to ulaвno Ьolelo l•;on
је .hteo da doka!e prvo веьt, ~attm roditelJim.a, aaalavniclm.a 1 druгovima da taj neuвpeh nije doiao
lllled njegove nesposobn01tl. I tako, kod Le Veriea
н javila jol Ja.i!a volja za radom. ·
Otac . Le Veri!!B uzЬuden neuspe~~m. svoga ilna
а pl~l ве novlh ne\.81peha Aalje ga u 'Pariz dil ilvoje
oьrazovanje..Jel usavrM. Ovo Је ьuа:· 'VёUII:a ~ jer
otac Le Veriea је lmao skromaa .poiO'IR) 'I•IDII8Jitene.
prihode.
. ..
. tи'~i' ul•(• !,;,
04мКnе 1831 Le Verie se panova jni 'za& •11oDkalw,ч·
OVOI . puta do!iveo је potpual ~ • ~ ~ '
ocl prvjh candldata 'D8 llsti prim.lj~~ 'lct: • ~·'/( .- , ~

Ia~ је Le Verie na 'studijama u Polite~iёkoj

lkiOИ· pokвzivao rмogo uspeha i Dio ma•rljiv do kгaj.
nOiti, Oru&ovi su '1.1 njemu giedali· ·s amo ~ovelka upoгne

volje i f1J8U nalвzlld da је n>a•k lonjen nauci. Medu.tim,
oDi su se prevdd. , Nit:lro 1z njegюve ЬШtе ako~me nije
IDOfliO da predvidi blistalvu ikari·jeru kakvu је doZiveo
Le Verie. ·
Ро za,w§etku PoliteЬniblte skole Le Verie se zaposlio, 1833 godine, '1.1 AdmШlistraciji duvana i odao
se herniji gde је imao znamog uspeha. ·
Kada ве ·Ьilo upraznilo ' mesto u Politehnickoj
tkoll za repetttora kod Gej-Lisaka (Gay-Lussac), prijavlll вu se '11 iзto vreme dva kandidata : Le Verie i
Vi'ktor Renjol (Victor Regnault). Ovog pu-t a је Ьilo
telko izvrйiti izЬor. Obojica su ЬШ cenjeni kao izvrsni
naui!ni radlnicl, 1 <to sa vee oЬ'javljeni-m raspravama
iz hemije. Mec1utim, 1Sre6nim slucajem, upra2Jnjeno је
m.esto za repetitora astronomije koje је Ьilo ponudeno
Le Verieu. I tako Politehni~ka skola u isto vreme
prim.a dva 1buduca velika ·n aucnika : Le Veriea i
Renjola.
Sta је navelo Le Veriea da odmah prista.ne na
pooudeno mest.o? Budul:nost hemicara Ьila mu је vec
osigur8111a. U astronomijoi, trebalo је da se tek problja.
А ipak izaЬrao је paziv aatronoma.
Le Verle је Ыо odusevljen novim pozivom i ponosan ito ве odao jednoj tako visokoj nauci.
. Iz preplske koju је on ·vodio sa svojim ocem
v1di se da је Le Verie feleo da bude dostojan svojih
pre~dtnika Aragoa (Arago), Matiea (Mathieu) i Savariзa (Savary). Кratko vreme ,ро stupanju na novu
du.fmost javio је ocu: »Ја sam d·o bro prebrodio prve
prepreke, za§to n~ b~h produfio da se penjem.« Nista .
nije vt§e potreЬno govori•t i о · amЬiciji Le Veгi ea 1
0 njegovoj jllikoj volji da ве penje sve vise i vise.
Ova Жenlca ka!e mnogo.
_
• Al1i Le_ Verie nikad mje zaЬoravio neprijatnost
koju. ,Је do~iveo kada se p~javio na konkurs za prijem

Pre Le Verl• 4inldla&' OJIIildlil
Arqo koJ1 Је ао IQdiDa
tuc1jom. 1 to del.etl1raa 111 вtna
proвlavio о~Ьnа iz f1&lke. opttke
netizma, а im.ao Је Lntere~a 1
Verie duguje Araгou za prve
ро pitanju lstra!ivanJa ne1;мn;na1•
zivala nepravUan hod Urana. I
pronalallka planete Neptuna im.ao 184ilcn~ld1i0--~
sednicl saopAtl Akademljl nauka
~rago је lzgovorio ovu karakteristtl!nu nl!ekalla
зе pr~tao plsmo Galea u
Verie је video novo nebesko telo vrhom.
. Ovim prooalaskom. Le Verie је stekao
vel1ku slaV'I.l. Nauma dru!tva u Evropl oclredOa
r;nu visoke i izva.nredne nagrade. Otkrlee Је ьв.
)avljeno u 'Svima nau6nim 1 strua'lim i!uopi811118,
prouzrokovalo је veliku sEhzaclju u naui!noj jaVD081L
Medutim, sa nekoliko strana btlo је pokulaja 418
se umanji slava Le Veriea. Adams (Adaml), eoJie8IL'I
ast~on?m iz . Kembridf.a u isto vreme kad 1 Le Verle
rad1o зе na 1stom proЬlemu. Adams је takoc!e odredio
racun~ planetu koja ometa kretanje Urana. 011 је
saopstю elemente ' ove •planete septembra 1М5 godine
Saliu (ChaUis) i oktobra 1845 Eriu (Airy). Ova dva
as~ro~~ma koji su . pri,m ili rad ~ Adamsa nisu -18
obJaVIlli. Ovo reseщe Adamsa objavljeno је tek poslc
stv~rn~g otkrica Neptuna. Utvrdeno је da su 1 Le
Ver1e ~ Ad~ms radШ na ovom proЬlemu nezavisno.
Slaya Је pr1pala francuskom astronomu.
Arago је predlozio da se planeti koja је tako
i!udno":ato_ o~krivena da ime Le Verie. Medutim, ona
Је dob1\a 1me Neptun. ·
'
_u krat!kim crtama cemo izloziti kako su sasvim
razl1i!ito prooadeni U'Гan i Neptun.
Jed_ne vece~i 13 marta 1781 godine, Hersel (Bers~hel) Ј е slu~aJ•IIO opazio Ura•n, ciji ј~ disk privukao
щegovu patnju:
Cetrdeset godlna posle nj egovog otkriea, Uran је
zadavao astronomlma velike te~koce, jer је hod k:roz
sazve!da pokazlvao neobja§njive nepravilnosti. Mal
pomalo stvarala I U 11 mШjenj a da је tome u.uoat
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11*81' 1& Orlen с. . . . .
da Је 18 marta 1858 IOdtne Wleo
uь р1'01М1 ilpred sunea. л R. vои CWell)
cmlС::. 1878 pii80 ја Le Verleu da Је vkleo JtdJщ
~u asrlJU Pl'l proi8ZU 18pred Sunea.
Le Vel'le ја l8pltlvao 018111 prolaza Jedne takve
Jllldj\I!IO da poltoji jedna nova planeta
4
; : : . . koja ~ pi'IX! ttpred Sunca 1877 IQdine. ()pol~) је t:llko l8to iSPitlvao oviЬ osam prolaza
cer
odredlo ја putanJu jedDe planete ·koja ima da Prode
~8'78 JOCI1ne !lpred sunc:a. MeduUm, ovi Predvldenl
proJui D11N и dotociW·
ЛЈсо ы и ena!Jzirall svl njegovl radovl treЬalo
Ы. J'llkaO је вertran (Вertnad) u besedl о Le Verteu
poћv.UU jeclnako radnu вposoЬnoet, uspeh u lzЬoru
IDetoda 1 opremoet pri vrienju proveravanja.
Le verte је voleo Uttnu 1 pravdu 1mad svep.
то и uaJЬolje vldl 1& вlue&ja koj1 ве ~godlo u AltadamU1 uauka. kada је bilo u pltaщu da ве slava
koJa Је pripadala Njutnu prlplie fr~~usk!m naufnio1ma. Le Verle је na sedn1QI Akadem~Je nauka osetio
prevaru k~a и pr1prema od strane )ednog .uglednog
umfka - akademlka 1 jednom dugom 1 ve~t.om
~uaJjam a~uwo је вlavu vellkom Njutnu. Le V&!e
је Ь1о 111ro1 prema веЫ, kao 1 prema svima iz svoзe
oko11n&
Za kuJ:dje ndove Le Verlea, koje је objavio od
18'72 do 187• godlne о Jupiteru, Satu.mu, Uranu 1
Neptunu, Кraljevliko aatronomsko druitvo u Londonu,
feЬruara 1878 godlne dalo је Le Verieu pofasnu medalju. Tadanjl referent ovog Dt'uitva, Adams, izgovorlo је ove ~:
oDa rezultatl ni8u danas pred naAim o~ima, verovalo Ь1 ве da је nemogu~. da је jedan rovek
lmao doeta snage i olstrajnosti da prede sigumim
konkom сео Sun~i sistem ra(!unajuci sa najvКom ta~noll:u i ne • izostavljajuci ni jedan od
poremetaja kojl mogu imatl uticaja na neku
planetu.c
.
Le Verle је oboleo usled preteranog rada. Zatvoren u avom kaЫnetu jedva је dopu§tao seЬI nekol1ko
Ьsova odmora pred zoru. I onda kada је osetio da
Је neWe&vo оЬоlео, umesto da је ostavio svoj posao.
da 1е malo oponwi, оо је udvostru~lo !estinu u radu.
da ne Ь1 ostavlo avoje delo nezavr~eno . А kada Је
zavrllo вvој poelednjl nd kazao је Faju: . smrt . nete
preklnutl mOje delo; ја sam ga zavr§io ; ono Ј е tu

~

pii80

predв

mniOm.c

Zato је Е. Mute, kontra admi.ral, ~lan Akaderoije
nauka 1 dlrektor Opservatorije u Parizu !rnzao da .Ll'
Verteu treЬa l8to tako odati lrno mrtvom vojruku
~jt 1е Ьorio 1 рао u odbrenl otad!bine.
Le Verle Је umro 23 septembra 1877 godine u
Parlzu 1 ostavlo је Ji\rancuskoj 1 pokoljenju u nas!edafvo slavu evo:tth otk11il:a. ·
Intelllentnl 1 odani saradnik Le Veriea GaJo
(Ot.Ulo&• vodlo је nadzor nad puЬllkovanjem n jcgovih
PQI!ednjlh тadova.
Medu ocenama koje se odnose na Le Veriea.
Jedna od najlepliЬ је ос:епа Erla, kojl ga је nv.vao
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Марс још м Пмроенс, uno 311ачи аатреt~М. Јоаа
стерој НМИИIIЈI и BaaМJrOfiY 3Иаа: 38 ПЈ1а&е1'1 Карс
је wтит са коољем, uno Је још и А81111С у aa8JIOC'n(. Још 1 81IТIC'OtO доба Марсу је бмо noeнt\8r

..-

..,. aoeuo •

1

Cl"o

дан

утораж,

што

се

и

:.о

данашн.еr :.ева

-..иво nосматрао кретање nланете Марса и тачно

&е.пежио љеrове nоложаје ва небу. Али он ниЈе
етиrао да обради тај аеЈ\ЯIСИ nосас.атрачо Nатерм
Јu, јер ra је npe
затеца аtРТ. Срећом, драrо
qеви мaтepJQIUI досnео је у рухе Јохавесу Кеплеру,

rora

8eJIJOtON астрон.омском уму н добром матеNатячару.
Ов је Врахеоаа nос:матраља студирао око 20 ro.JUПI&, те је ва основу тих nроучаааи.а

11aw:ao

три

*Utoвa о кретаљу nланета око Сунца, који косе и

~с Кеплерово име. А ка основу Кеплероаюс. за
аова Њутн, Лаnлас, Лаrраuж и друrи нэrрад1шк
~ савремену
хавшtе .

величанствену

зrраду

небес:ке

ме

И тако, црвена боја Марса заинтересовала Је
' арастаре народе. То иктересовање nреЈ!азило је на
касније rе.нерације, па се може казати да и савре
меки астрономи
имају велико
1rnтересовање 38
црвену nяанету. То интересоваље се још уЈошоrом.е
аовећаяо од оног тренутка, када је, npe седам до
осам деuевија, Скјаnаре.,1и nубликовао саоја nосма
'l'рав.а Марсових кана.1а .
Ево некол~ЈКО nодатака из Марсове ЛlfЧJie кар'lе:

средња

удаљеност

228

ыил 110на

кияометара,

бр3ива лета у nутањи 24 tи~./ сек, npeЧJUПt
Једно обРТвње око осе траје

13

24

часа

37

6.780

IUI,

шшута и

сеЈСуНде, једно обњnажење око Сунца у оЈ.tНосу

ва эвеэдану nозадину траје 686 дана 2Зh зоm 46•, а
1 односу на равнодневющу за 1h 11 m 561 маље; oб
SIIpoм на светпосне фазе nосматране са Земље, си
IIОдичка rодин а ипи размак 11Змеђу две узnстоm~е
1IC're фазе Марса. траје 2 године 49 дана н 23 часа .
Од тоrа времена креће се он 710 дана nрема истоку,
8 осталих 70 дана nрема заnаду nрелазећи лук од
llpltбmtжвo 16".
Од

yr.na

који

чmш

(1ЈЈанете зависе

раван

екваrора

са

равни

промене rодишњих доба..

1ОАЈСКО

-

,.... ........

Карс се IIU&»~ а

Очув&ЈIО КОД ЈЈВТИНСitЮ! (poNBfiCIDIX) кароА&, R8 nри•

мер, италијанСIDf марте,цм, фраицуеttк м рди.
Астрс)f(О- су увек са ИIIТ'ересовањем оос:ма
оrрuм nnавету Марс. Тако и aenl<IК.н срцн.еаекоан11
оасерватор ТИХо Врахе био је nасионкраЈIК nос:ма
трач Марса. Он је д:Уrи ню rодкоа [Јарочмто nа

-~-·

.waa,t,- •
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rодине. када Је C~rjan реам a~U~,eo n 'Мaproaot ...,.
apWIOIK dltiUie, Kiфt су ~ ~ 11
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М арса у САд (1894-1895 r.). Ј1уч.а се on
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Фnarcrnф у Aptnotщ lt:uщ:cлo
01tU1Jt1»1Y ~
о М а рсу са корто)! tJa к-ојој је Ш обј
та.. У
кtыt31t о Мврсу се ~t~~.ж ono : ~Ctu• ttmt :tt 11
узимају учеwћ.а у 11 piiO.:lИ'tlrкм ttpON
у 1'011:1
ГOДII.Шl.Ьivt доба, ltO)a С)' 381ШСН
0,1
p(:Or1)11ф:&ll
wиp1 m . Од. j)rta opcva север)·. 1ф03 ~
сто
ЛСltкасте ~e.'le, боја
ња саој tштetatml!'f.
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Је 48aill0 Р су,. ЈЈРОМ8• боја аро,.._.1
noc:pupo 80дOII, 8 мепосредво бИЈЬЈt8ма.
М:: 1101111"8 .а Марс,. вемаЈ1 ~~e.~D~Jte д76ине као
мора. но ИП81С, она ине,. мqшена као

...

м-а. неrо с,. I1JIIdlaQи коЈн pery.IIИW1

... u

IIJIPII7DЦМjJ'

ао-Је серије
- -·" IЈРО)'ЧUања (1940--1847 r.) мало
~е I'080pe о nојединостима на nовршиви
111арса. За рdве објекте 38ДРЈК&Иа је стара номеи

U87Ј'Р8, uи nод эиаком навода као: .,море", .,за
.Јаеро", ,,IUJI&II". Поново је констатована

.-",

DЈ1011811АИ80СТ боје која зависи ОА roAJIUDbl!Г доба .

евмм·- Је

Jlapey,

.....,.ctiLWII
~ ...._.KL
.-cNIJdiO ~ 3118110 јоШ peэy.IIТa'l'e 113 . _ _ _
-~u.~ сетем6Р& 1858 r. Мо-.ца ће OIIJI .IID~раэб стрuав.:У Ј1111ШЬењ8 ваучника 0 llpo.

JJPIIII~ р суседноЈ манети Марсу. ~

блеiiУ

пuвом pewe ови nроблеми: эаrо-~
би да се ~е раЭВИХ области nоврwиие ..._~

мењаиоа канала· проблем роларних каnа; ~

~М: nовршdе ; својства атмосфере и llo4!lr
еаст~~ основу свестраних модерних Фюичких npo_
чавања намеће вам се мисао да на Марсу, СОЦа,
У

~wичних створова нема . Нема зато, wто

.

људима~·

_
'"""

Марс налази у стариЈеМ стадиуму развитка 011
земље осиовии физичко-хемиски услови за IКМ·

llapca вије Ј'88К једнака. Услед тога морамо добити

аот н~повољнији су на Марсу неrо на Земљи. То
се види из nоређеља следеhих чињеница са УСЈ!о

•

вима на Земљи:

Нема с:умае, ко.пичина nрашиие у атмосфери

pa3ll8 стааа атмосфере и различита реwења оноr

11170 IIJIДИIIO. Пошто је rустииа Марсове атмосфере

...а и барометарски nритисак на nоврwини ма
..,. ве прелази 37 .AU&, то количина nраwине не
моае бити миоrо велика, али с,. зрнца веома мапа

јер се д1Ј'О одржавају у атмосфери
е:устм

nраwиие

у

атмосфери

лебде. При

-

потврђује

се

сраз

мерно честом nојавом жуhкастих облака, који скри88ју од nосматрача доста велика пространства мора

к

континената.

Ови

жуhкасти

облаци

креhу

се

ерuмерно доста брзо. Антонијади је одредио сред

.,. брзину кретаља облака на 311---40 IUI./чac.

ности одраЈКаваља у зеленим зрацима. Да ли ти
ре3Ј'.11ТВТИ 1Јt8Зују на nрисуство зепеног растиља
на Марсу? Да се коначно реши то nитаље неоп
ХQАНО је систематско спектрапно-анапитичко про

,......_,

укључујући и инфрацрвену и уптраљуби

Ч8СТ1 област разпожене

1з 114.

Атмосфера је на Марсу много ређа .

1)
2)

Воде је много мање .
З) климатски услови су

4) Просечна

rодишња

.

много

5)
6)

темnература

Годишња доба скоро су два nута
Притисак
гасова
на
nовршиии

слабији.

7)

Гравитациони

услови

су

је

азотном

Марсу

у

дужа .
много

различити

велико)

Је

мери

..
засићена

киселином.

Ако се nостави nитаље "има ли на Марсу жи
вота?", може се са,. великом вероватноћом одгово
рити: "има биљака

.

ших

разумних,

организама

и

А на nитаље. да ли има ви
нама

сличних

биhа,

веh је много теже дати одређен одговор.
Ако је nланети Марсу икада усnело да створи

светлости.

Приликом
nовољне
оnозиције
у
сеnтембру
г. врwена су таква исnитиваља. Засад још
нема пубпикованих резултата. У Совјетском Савезу

и развије такве или сличне форме живота као што
смо ми, људи, онда је тај биолошки nериод врло

nроучава се знатан број биљиих организама, на
рочито нижих сорти, у nогледу сnособности одра

лиона година, кад од људског рода на Земљи још
није било ии трага. Прачовек је у најбољу руКу,
nостао пре милион година. Међутим, биолошка
форма савременог човека Horno sapiens - по

1858

•аван.а, те је констатовано да је она врло paзnи
'lltra, нарочито у инфрацрвеним зрацима и, како

arneдa, nоследица је маљег или веhег nрипаrођа
аања

организама

Чврсте

на

сурове

nадавиие

на

услове.

nовршиии

Марса,

окру

•ујући мора светпим оивичељима, нарочито добро
IIИДЉИВе у зеленим зрацима, nосматрао је много
пута Варабашев. Он је nриметио да nоједина ни
јаксирања боја зависе и од висине Сунца над хо
ризонтом. На nример, зелена и зеленоnлава боја
заnажа се само онда када је Сунце више од 52°
изнад хоризонта . За разне друге нијансе су nо
требни други уrлови . Дакле, обојеност разних nре
дела условљена је не само сезонским nриликама
неrо и nоложајем Сунца на Марсовом небу.
Веле nеге које nокривају
nonapнe области
Марса, nретстављају без сумље замрзнуту воду,
снег и лед . Настуnаљем тоnлијег годишњег доба
ти бели снежни nокривачи брзо се nовлаче nрема
За време оnоз~щије Марса у јулу 1954 год.
миоrи астрономи су се нашли у Јужној Африци ,
где се Марс видео високо над хоризонтом и где је
и

чисти

ваздух

nружао

nовољне

услове

за

nосматрање. Онде је био и астроиом Спајфер (Slipher) са Опсерваторије која деценијама nроучава
Марс (Фпагстаф у Аризоии, САД) . Он је изјавио:
"На Марсу буја живот. Имам доказа о његовој
вегетацији!" nоневши собом у Америку 20.000 фото
графских снимака, резултат шестомесечног рада на
југу Африке. И у Совјетском Савезу, на модерној

о псерваторији Абастумаии у Грузији, у току

1954 г .,

веh

стоји тек око

nрецветао

300

хиљада

пре

много

година;

стотина

ми

nисана историја

око 5-6 хиљада година, а модерна цивилизација
200--300 година. А тих 200--300 година су у вели

ком збивању само један тренутак. Зато кад је мо
гло на Марсу да буде бујног живота, у нашем
садашњем смислу, онда није било нас. Сада смо
ми ту, али на Марсу бујан живот вероватно не
nостоји.
Међутим у nрироди су увек могуhа велика из

ненађења. Можда nостоје могуhности nрилагођа
вања које ми не nознајемо. Зато у nроучавању
nрироде никада не nостоји nоследља реч , него увек
само: "на основу тих и тих нодатака, добивених
ексnериментима или nосматрањима . " Отуда nро
изилази

да

се

модерна

наука

мора

ослањати

само

на nодатке који се могу контролисати , за разлик у
од религије и чисто сnекулативне филозофије .
На

nоловима .

суви

вероватно

крају треба наnоменути

сателита

-

да

Марс

има два

месеца .

1) Фобос је удаљен од Марса само 9350 !C.!I. Он
обилази своју nланету за свега 7h 39m 14•. Дакле,
његов

"месец

дана"

не

траје

ни

треhину

наш ег

дана . Он nросто бежи на Марсовом небу .

2) Дејмос, на удаљености 23528 к.м оnисује своју

nутаљу око Марса за

1

дан

1957

мноrо

8) Сnекталиа анализа нагове~тава да ]е ат 1110 •
на

v.

сурови]и .

нижа .

сфера

llapcoвa мора nретстављају максимум способ

FOTOMETRIJA POMRCINE MJESECA

6h 18m.

На Марсовом небу нема ниједног д ан а б ез ду
nле месечине. Сателите је открио 17 и 18 а вгуста

1877 г. Азаф Хол у Вашингтону (U.S . Nav al Obser-

vatory).
Гeopz uje Бороцки

Za proucavanje sjaja Mjeseca amaterima је
dostupan samo fotometar s kuglicom. Kod fotometrij~ Mjeseca proЬlem је u tome, §to је sjajniji od Ьilo koje zvijezde, ра nije mogul:e prostim okom - kao kod nekih metoda vizuelne
fotometrije- usporedivati siaj zvijezde i Mjeseca. То, medutim, omogucuje fotometar s kuglicom: svjetlo Mjeseca obrazuje se u sfernom
izЬoCenom ogledalu. DoЬivenu sliku Mjeseca
mogul:e је ро sjaju usporedivati sa zvijezdama
na nebu.
Pomicuci se bli~ i1i dalje od kuglice-ogledala, sjaj slike Mjeseca postaje iaci ili slaЬiji
i zapisivanjem karakteristicne udaljenosti d na kojoj se oko nalazi od kuglice kada је sjaj
slike Mjeseca i zvijezde za usporedivanje isti doЬivaju se potrebni podaci za izracunavanje
prividne veliCine Mjeseca.
Formula za izracunavanj e izgleda ovako :
mmJ- mzv

+ 2,5 log k + 51og r -

1,51 - 51og d

+ Ezv -

En~J

gdje је k faktor zrcaljenja (refleksije) za ogledalo, tj . dio primane svjetlosti koju ogledalo
odЬija; r је polumjer zakrivljenosti ogledala
(odnosno polumjer kuglice) ; d је karakteristicna udaljenost oka od kuglice ; Е ,. i Е щl su
ekstinci1e, korekcije za prividnu velicinu zvijezde i Mjeseca uslijed nejednake apsorpcije u
atmosferi (ovise о zenitnoj udaljenosti objekta) .
Zvijezda za usporedivanje dana је s т .,.
Amateri na Zvjezdarnici Hrvatskog prirodoslovnog drustva u Zagrebu proucavali su
ovom metodom pomrcinu Mj eseca u noci od 13
na 14 maj 1957. Kako se intenzitet svjetla,
odnosno sjaj Mjeseca brzo mijenjao, tako se mijenjala i udaljenost oka od kuglice, na kojoj se
vide jednako sjajne i slika Mjeseca u kuglici
i zvijezda za usporedivanje. lnstrument se sastojao od kuglice na dugackoj drvenoj motci
(3 metra). Polumjer kuglice ј е Ьiо 3,25 cm, ~
ogledalo је Ьilo od srebra na staklu . Rezultati

mjerenja vide se na slici. Кrivulja је PONi!8a
kao srednja vrijednost opalanja. Pri
iskljuceni podaci. koji su doЬiveni, Ьd
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dva maha cirusi prekrili Mjesec. Na ordinati
su naznacene s jedne strane prividne veliCine,
а s druge intenziteti svjetla, pri ~emu је uzeto,
da је intenzitet svjetla punog Mjeseca postignut
kad је prividna veblina jednaka -12 .
Za usporedivanje sluzili su Jupiter, Vega,
Deneb i garna Labuda.
Pomrcina је Ьila totalna. Za vrijeme prolaska kгoz polusjenu (od 20h 42m do 21ь 45m)
fotometrom se nije uspjelo razlikovati sjaj
Mjeseca od njegova pocetna sjaja. Mjerenje је
vr§eno samo u toku parcijalne pomreine od 21ь
45m do 22h 52m i poslije, od. Qh 10m do 1h 17m).
Za vrijeme totaliteta (22h 52m do Qh 10m) svjetlost Mj eseca је Ьila preslaba, da Ьi se vidjela
u kuglici.
Tocniji podaci о m etodi i izvrsenom mjerenju Ьit се obavljeni u l:asopisu Hrv. prir. drustva »Zemlja i Svemir«.
Vladis Vtфwvic

1

· !ilptttv.mja u J'or\ ChurchШ-u izabrane au llve
Zaste raketa prШmo , mectusoЬno ra~ll!Ite. Swq 1111
:SЬ, raketa im& avoje poseb!Joe osob~ne koje је i!ice
Jdealnim raketnim sn:ctstvQJJl za razli~lte ~st_e op!ta: ,
PI'VA ocf ovih raketa зе NI_КE-CAJUN·. _то зе dvostetaketa sa ~vrвtim gor1vom, kod kозе nesto iziDe..
1
~е=• raketa NIКE ~ilni prvj : stepen, dol_t <lr';'ii steperi
Ј 1 N}teta CAJUN od 6,5 m~a. Izbac1vanзe se Vl'li
1. n jenim katapultom za ra·k ete NIKE. Ova raketa
-::;"" da ponese oko ЈОО fun·t j kor~snog tereta na
' ~... е od 70 milja i1i 60 funtj na vjse od 100 mllja. ,
. ј ..
v ....nu
d .. k
pr
Raketii nema urectaja za ~1]lns. о u. av1заn е 1 Jedno..
stavna је za ruk~anje i 1zbac1vaщe. Ima dobre _osobitne oЪzlirom na rlgprDzn~. щ;}оvе u Fort Chuchill-u;
DruSi 111р r81keta jesu ralkete ~ROBEE u nekolllro modela. .ј!:оје · treba.. dia ~od}gn_u na 180 mllja
visine ,koristan teret ор ok? 2.00 fUtn~l. z:a pegon ove
J:akete korjsti se te(ЏlO gor~vo ,.J~~Э,CIV8'!1]e s; Vrsi за
torn'ja ·visokog 100 stopa. Тоrащ 1ma mogucno.St na-·, ·anja· prema verЬikali za oko . 10• u raznjm prav~-:fa. Ovo је J}.otreЬno ·. radj obezbeden_j.a sigu~nog
• izba<iivanja obzirom na . заkе vetrove kO]I vladaзu u
3. Jed.na od tri ba~istil!ke kaтnere Laboratorije ;ui
Fort ChurchЩ-u.
,
.
ispitivanja . postav~;ena ;е na TWtnlake
Jnstrumentaciju za ove rakete, kоза је. $mestena u
9 тnilja ;Uino od Fort Churchil~-a.
nosnom 'delu -r aketa, pripre~ili s~ r щоm rukovati
mnogoЬrojni s-tru~njaci , istraz;~v,.aak!h gr.upa u sastavu
м ·. ·stanstava odbrane 1 drug1h ~u·~ш~. ust~nov'!l . ..
osllvacrl!lll1ie 'Qvog zadat:ka ЬНе ~ organ!iovane t.ri !Ш
Prilikom ov1h !Spltivaщa gorщ1h
grUJpe od k,o jih је svaka imala .svoju ро,.
slojeva atmoвfere о Ьiсе izvrsena
'
' mnogobrojha . merenja : fizj~kih 8 '>> MIШU dumost:
. osobina vazduha. ј drugih р6јауа
za vet;u sastojala se od. 70 oficir;a ј gra<tanskih
u atmosferi. ·za s"~ ovo vreщe
i'''::~~.:~~~ i odgovarala је za radio lkomunjkacjju,
.naucnjcj- kojj budu radШ na'
meteorolooke p'odatke, radars'ku jn&truevome poSlu bice u tesnoj 'saradurectaj za snirnanje i drџgo .
njj sa drugim grupama nau~nj
za rukovaцje i ispaljivanje ~aketa ј о ~premu
ka koji _се vrsiti istovremena
~Jo "uuwta;я za telemetarsku , sluZ.Ьu sastojala se od 25
· meren'j a ria zemlji.
i gradaal'Skih specij8!lista mornarice ј amljerjje.
Ispjtivace se fizj~ke osoЬine arkza balisticke instrumente sa·stavljeцa od str~~tj~kog vazduha . kao: prЩsak,
balistiCke i•s trazjvacke laboratorjje sastojala se
temperatura, sastav ј vetrovi.
gractanskiih specjjalista i odgovoma је da doЬije
·Bice prou~en raspored i broj
тa>ketnog leta uz pomo~ DOV APelektrona ј jona u jonosferi. Me- I.:C:Фiililltji:Jte
i balistj~kj•h kamera.
renja се 'se" obavljati putem n7se sas1x>ja·lo od 16 oftcjra ј ·imalo је zaposrednog proticanj.a mai!J?-~tskih
kooгdin~ra rad QPera.tivnih gгupa.
struja u toj oЫast1 . Studщ po.'-I WIBtlsk.a aгmija ucestvovala је u ovim radovima
larne svetlostj i uslova pod ko~l.il!llextщrarJjem vise ofjcjra koji su uSli u rukovodstvo,
jjma nastaje·. neosporno се _mnogo
toga limaH su dva n-aufu·a radnrka ·o d .koj.ih је
doprineti · jspaljjvanje ov1h · гau ,slu7JЬi veze, а drugi u baHsti(1koj grupi.
keta. ·
. . .
Kosmi~ka ј Sunceva zra cenзa t;e
~:~:~~~~~P!,~;.~~~ SAD ucestvovalo је u ostvarenju ove
· takocte biti predmet ' izu cavaщa
avjor.rima opreщU' ј оsоЬ!је. Ostale
ove. grupe naucnjka uz ~omoc
J;~=~~~~~: potrebe (adminjstracjja, transportovanje ј
razlicitih instrumenata ko]e се
genera1ora) date su od strane 1 Artilllrog
u . , tu . svrhu • nosjtj sa sobom
centra AmeriCke, агшiје . Veoma znacajno ia
ispaljivane rakete.
l.·'~lcetnu stanjcu bilo је odrzavanje generatora, jer је
Zadatak · jzgradnje . Fort . Churjedini izVQr eneri;ije. Sesnaest dizel generatora
chill-a i podizanje i rad raketkW Ьilo је upotreЬ!jeno za doЬijanje potreЪne
nih laboratoriskih postro] e~~a
Wt!rgije. Oэtale sluzbe: medicinska, smestaj, snabdedobila је kao iadatak ArmiJa
hranom i manje izgradnje Ьile su obezbedene
SAD.
.
.,
strame Ka·nade na bazj otpia·te. ·
Po~ev od , proleca 956 godщ e
pracenje. .raketa, odredivanje polozaja i brzine ravo]ili tnzenjeri zavrsili su _skoro
u letu .Ыlо је postavljeno tri sjstema instrumenemoguc zadatak, stvaraJUCI Ja. Rada:rskian ' uredajima rukovodilo је vojno
bor.atOrij·u u Fort Churc.hiii-u
lj~:~~ Putem OV'Og .uredaja doЬijaoni su brzo ј u эpesno
·za manje od 5 mesecj. Da bi ovaJ
za oвmatrace. Sledeci sistem za ·p osmatzv. bali>S'tjcke 'kamere sto su zapravo
opticke sprave. Pri radu svaka od
na poseЬnoj ploci polozaj raketa
St. · 2. Noeno ispaLjivan j e Ает~·
tr:!l.ie.ktr>ri е zajedno sa zvezdanom pozadinom.
·_ Ьее rakete izvrseno је kao. pr.~i:
1
dvema ova'kvim kamerama su dovoljna d~
1todna' ртоЬа za progт(lтn 1 5 Р G
vrlo ·sj~urne . podatke о polozaju .llitjmljenih
van.;a vasione u okvi r u MG '

l

т. 1 Laboratorija za izbacivanje rakete и Fcwt Chuт-
chЩ-u pтilik~ izgradnje Ма 1956

!)ela11n.ost SAD · u MGG odvjja se kroz ·Naolona1ni
komitet za МGG koji dela pod rukovodstvom Naciona1ae 8kademije nauka. Za svaku o~ast delatnosti
u MGG na~injen je-obiman program od s-trane Nacionalnog komiteta i ovfm radom је abuhvacen znatan
broj najista·knutijih na.u6nlh i strumih radnjka. ,M ate•
rdjamu bazu za ovu delatni>st pruia, kroz Nacjonalrф
akademiju naukla, .Nacionalni nau~ni fond.
Za weme MGG predvicteno је da S.-\D izbace tnesto
Vlle od 200 komada oR!_tn.ih • raketa za jspitivanje
ViiOkfh slojeva almosfere. Ova ·izbaclvanja vrsila Ы
se sa veceg broja mesta Zemljine kugle, od A.i1ktika
do Antarkti·k:в. Pore'd naucruka ва Univerziteta ј drulih naurnlh ustanova u ovaj rad uklJu~en.i su ј nau(mj
radmci iz Armije, Marnarice i Vazduhoplovstva.
Za veel .ьrој ovlh raketa odrecteno је vreme ispaljjvenja lkao 1 vremenski !.ntervalj tih .ispaljivanja, tlilko
da ~е rezultate .i spitjvanih geofizi~kih pojava moci da
prate Ј naЩ'micl jz osta1Љ zemalja.
·
PdЬlllno ·75 opjtnih ra·k eta poslu!ice Z'!l ispШvaoцje
..,.evemog· nеЬа• i Ысе illJ~ene sa Kanl!ldske tentorJje, zahvaljuju6i saradвji ва Кanadom. ~ао mesto
za J.zЬaci:vatnje odabran Је Fort СhШ"СhШ, Man,i~a u
sredlni Иadsonovog zaliva. Mesto је veoma po.yoljno
za prou~avanje · svjh atmosferskih pojava ,pod uslo• vima velikih aktlv-nosti ј na·g lih promena.
Na urectenju llaboratordje se radl\lo јо§ pre p~etka
MGG Ј ona је zavr§ena јо§ pro§le jesenl kada se izvodio niz oplta, ispitivanja prostora i kaUbracija.

I

I

l

•
8&tеШ 6е Ьitl 1preman za I&Ь&clvaaJe. Roberta С. Baшnana !iefa projektantske · grupe.

-;:;i;(:l

guard•, koja radl na ve§ta&om Zemljlnom
sateltt је &preman za izbaejvanje fim bude 1
raketni ·Ut<edaj za tnjegoVQ odbacjvanje.
Urectaj za jzbacjvanje nalazi se jol u JspWvaa)u.
· O~ekuje se da се se .prva izbacivanja obaviU ·eledeC\C
proleca.
·
Prethodna ispШvanja vrsena · su na nekoUko prQtotjpova satelita. Kona~an prjmerak satelita nlje 1ol
zavrsen ј pored i(!;vrsenih pr.e thodnih ispitivaoja, jer
vek tlrajatnja jzvesnih materjjala, kojj s-e korillte 18
i7:radu kosuljice satelita, nije velikj te projektanti ne
zele da sateШ zavrse konahno mnogo pre izbacivanja.
Vreme kruzenja satelita oko ZemlJe procenjuje и
razlicito na dve Ш tlrj ned!!lje ра do s!!dam ili devet
godjna.
Usled magnetskog prigusenja sateШ се, kako se pred, victa,· gubiti priЬlimo j~tnu trel:jm1 svoje brzjne svaklh
deset datna.
'
·
Satelit treba da kгuzj oko Zemlje na oko 200-1400
milja visine. Kada u svom kretanju satelit dostigne
vjsirю, usled guЬitka . Ьrzjne, 'Od oko 100 milja prestace dalje da kruzi oko Zemlje usled sve vel:e gustine
vazdusnih Sl?jeva.
Prj jzbacjvaniu satetita greska od 2• је dovoljna da
raketa skrene sa pla~irane putanje. Raketa. је snaЬde
vena sredstvima za j;amounjSienje posle obavljenog
zadatka.
Za ·sva•kj kilogram tezine satelita potrebno је oko
1 QOO kUograma tezime raJkete. Ulkupna teZina satelita
jznosjce oko 10 kjJograma. Ra<ketni lansirani urectaj је
dovoljno sna.Zatn da ·Ьi pri vertikalnom odbacjvll/[\ju,
а ne ро paraboli~oj putanji, dostjgџo visinu оо
8 000 milja.
·
U . satelitove ilnst~mente. uklju~~n је ј ,telemetrjski
sjstem pd 48 ,:katnala. Satelit ·r agpolaze sa .dovoljno
energjje za W"senje emjsija za vreme od dve do tri
nedelje.
Prema . ~ Aviation Week« avgust 12, 1957
0 : N. -

В. в. ·

~~~~~~~!::.2~~_:_~::~:_:::._:~.:...,~~::-I:::poalednja raketa u ovom р,__
Jfllllm-W 1188Ие&ј ~~~e:t~j8 ~':
II8U!IN pdlцu izvltto е .,. ..... - - _. ,
atmoICIIIdaflllh raketa za ispltivanje vtsok1h s1o,evaКanadi
lfere. Iapaljlvanje је lzvrkno u Fort Ceri!llu u najznaц cllju 18pitlvanja arktli!ke atm~f~re. M~~"aju ро-

lajnlje podatke doЬ!jene tom pr111kom, "У""" • kim
dact о 48&tavu 'vazduha . i stru.kturl jona na :ft::ranj,
vtslnama. Iako ovj podac1 јоЈ rusu po_tpuno an eden ·u
011.1 te Ьesumnje u velikoj merj doprшetl unap~
veza na velike daljine kao i sistema ':'ode!!JajOO:~
novl podaci prolirice poznavan~e pr_o stiran]::nostcrlfere, lto i:e doprineti usavrlavaщu pr!mene
а _
ske refleksije, tj. metюdad:j~mi~=~~:~:a ~е
netakdh tal11118 na velike
е. .
na ostvadoЬ!jeni podacj imatj velik~ ~аi!аза .u r;du vi podacj
renju transokeanske televiZije. NaJZ~ ' о lanetamj
lmace lzveвnog znai!aja, verovatn~, z~. 1nterp . nзke
1et u pog1edu moguceg efekta jonizac1Je na vas1o
Ьrodove.
..
.
.. 1 su
Ova prellminama ispaiJ1vaщa raketa. s1~Z 1 а _
1
u prvom redu za зticanje iskustva u arkbl~k~m ~~а
vima pre poi!etka Medunarodne geofjzji!ke godщe.
su takode .p okazala da је u takvj~ potlivatima ;'~
trebna dobra lk oordinacija rada .1 da se on 1• m g
ј.
lzvestj uz milnima1ne materjjalne 1zdatke.
Us1ovi еа rad bili su veoma te§kj. msta1ac Је za
dovod ј odvod vazduha ј vode z~mr~ava1e su se, а
·k varovj na e1ektrji!nim motorjma зavl)ali su se. i!es~.
Kod radarSkjh uredaja pojavili su se proЬlem1 ra а
prl arktl/!kjm vremenskjm prilikama. ~remenзki us~o=
vl 1 konfjguracjja terena u Fort Ceri!1lu onemoguco/.
vali su pronalazenje ispaljenih raketa. P_reko 30 ~
terena nalazi se pod vodom, za vreme topl1h mesec1·
Ukollko rakete padnu u vodu zarjju se u pod':'odne
pukoUne tako da jh је nemoguce pronai:1. 111 а~о
padnu -da tle - toliko је veJikjh gгebena dhras11h
!bunjem - da jh је vr1o te§ko ргоnасј. _Pored toga,
najveel deo zeroljjsta је ргеkо 1et.a t~l1ko mek 4а
raketa odmah nestane u tundrj. U z1mэk1m mesecim~,
us1ed h1adnog vremena ј sneznih bura, opasno зе
slatl eklpe za pгonalazenje raketa koje sne? bJ:Zo pгe
krlva. Iz ·tlh raz1oga, ne moze se гai!unat1 s~ SJ1asavanjero ј prona1a'zenjem raketa, ра se poda~1 ~а ra~
keta moraju te1emetrisatj. Izuzetno, moguce з е. !zve~t1
prona1azenje samo raketa snabde~enlh sp~c1зa1~1m
padobranom i e1ektronskim uredaз1ma za s1gnЭ;llz~
ciju. 1 upotreЬa te1emetrisa·n ja ј uге~аја za ~:acei!Je
leta rakete njje ·bez te§'koca. Pored s~etnз1. us1ed
h1adnog vremena, javlja se i jnterfer~nCIJB. Pr1 radu
na frekvenclji od 40 megacilkla, napr1mer, mesa1e su
se erojsjje sa' Foгt Ceri!ila sa emjsijama poligo~a ~
Patrj•k u 1 Vajt Sendsu u SAD. Iz tih razloga, naзvec1
deo jspa1jivanja vr§j se nocu i nedeljom kada је jnterferencija svedena na mi·n jmum.
Tokom oktobгa t novembгa 1956 godine jzvгsena
su sledeea jspaljjvanja. Raketa »Nike-Cajun« sna,b devena instruroentima za merenje pritiska, temperature
ј gustine vazduha, dostig1a је visjnu od oko 112 kilometara sa 'k orisnjm teretom od 45 kilograma. Sondaina raketa » AeroЬi « , srednji model, dostigla је
vjsjnu od 145 kilometaгa sa korjsnim teгetom od 90
kИograma. Imala је instrumentaclju za merenje pri·
tlska, temperature i gustine va2!duha. Pгilikom lamsiгanja izduvni gasovi ostetili su metalni omotac lansjmog uredaja. Sondazna raketa • АегоЬi-Нј » (tip
RV-N-lЭB) eksp1odira1a је pгilikom lanslгanja ·J;!ri
cemu је raspгseno 315 ·kilograma kiseline na lansjmj
uredaj ј omotac. Ra,keta је nosila instrumente u tezinj
od 100 kilograma. Osteeenja na 1ansirnom uгedaju
odmah ·s u popravljena. Jedan stari model sondazne
rakete • AeroЬi « ispa1jen је radi merenja temperature
ј vetra. Raketa је postjgla visinu od oko 72 kilometra
sa korisnim teretom od 100 kИograma. Sonda2ma r.aketa •AeroЬi-Нi « (tjp RV-N-13В) ispaljena је sa lnstrumentacjjom za ispitivanje jonosfeгe. Dostlgla је
vislnu od ргеkо 130 ·kilometara sa koriзnim tereЧ>m
od 80 tkИog.rama. Druga эondazna raketa •Aerobl-Hi•
(tip NRL RV-N-13В) opremljena i•nstrumentacijom :и. '
merenje prltiska, tempeгature i gustine vazduha dostlgla је vislnu od 210 kllometara Р kor\8nim teretom

d·

od 8 ,Jdl~ RV-N-13C) dostig1a је vrh~-.alll
.леrоЫ-:• Jdlometra sa kor~im teretorn od '12 ~
sinU od
zliku od ostalih raketa, ovaj IIIOdeJ.
metra. Za ra naroi!itim.spremnikom za gt\rlvo. ~
Ыо вnaЬdev~ tri spektrometra za merenje aaat. keta је n~ а 8 ve1iikim visinama.
"
vazduha _1 JOn~ .n ovih pre1iminarnih ispitivanja
..
Pravl 2118 :Ја svakako, tek kada bude izv IJ!otl
1
се da se . sag iZ~ sakup1jenih podataka.
~.
kompletna ~~~n• Jan. 1957)
(oJet PrOP
'
l>. D.

1

*
aDJe vlllokih aloJeva atm011fe1:e

18~~:rnaciona1nom

U

8881-Q.

kongresu о raketama ј voNa
. ktiJjma odrianom od З do 8 decetnbra
denlm р~озе Paгi~u objav1jenj su prvi detaljnj \101956 godine. ~om j~trazjva~kom radu i uredajj
111а
daCj О sov)e n;eni za upotrebu u toku Me~unatodn
kojj su name•..,
е

geofizjckJe g~::~u·an opis о seriji :ksperimenata PriDa~ .. h su u ra!ketama poslatl ps1 na V1sinu od
likom. OJI t
sa koje su s1obodno padali sve do na
110 k~1omek~1~~eta·гa jznad zem1je kada se otvarao
neko1ik~i adobran. .
autom~ atip SSSR-a pгocitali su dva , refeгata. u pr.
De ~g tu s м. P1oskova, i!1ana Ruske akademije
vo~ re ;~~R u · Moskvi, i В. А. ~iгtova izlozena је
naU'ka nost 1eta na vtsinu od 1_ 000 ,){11оm:~ага za vreme
moguc
dne geofjzjoke god1ne, al1 шзе SJpomenuta
~edun~ro estackog Zem1jinog Sate1ita. Upitanj 0
1zgгadnзa f ventf su odgovoгili da ·nisu upoznati sa
tome, re kerte kоз·а се Ыti upotreЬljena ili da su oni
vrstoUl ra · еi stoga nisu verz1гaш
·
· ро t om р1·t anзu.
·
10
met~ro5 ~jet$im planovima za ispitivanje visokih
.
~ osfeгe roacajna је pгimena zasebnih ku~~oзeva а_ mtrumentima da Ьi se merenja vгSila docista
sa
шs
··
.
daljeno
od same rakete. 1zg1е d а d а se t еhшkа
.vo1зnо u ј ne primenjuje mnogo. То stoga, kako је
te1emeren
а
..
· · po· ·. · dan
Nan sovjetske d е1еgас1зе,
s•t о 1!11Је
izja;1odз: tvo v 1·sokih slo_jeva atmosfere .na signale
zna••O e)'S
t
f'.
telemetгisanja . Oni daj·u prvenstv<;> fo ogra .IJama_podataka koje se spustaju z:a ze~lJU. Autoп ~~vesta]a
0 flzjl\kjm jstгazjvanjf.ma 1stak11 su da m~геща svo]~
5 tava atmosfeгe instгumentima sm~steшm u rakett
ouzdana pooto izduvш gasov1 1z rakete pro·
·
~:~k~ju ·stva.; anje gasovite mag1e oko _ralkete tkmo]e
sprei!avaju meгenje рагаmеtага neuznem1rene а osfere.
х · su е1е ktricni
u sovjetskim pгojektima Ulk1·ЈU~еш
memi ure~aji koji omogucuju ·~rontinualno fotogra·
fiэanje podataka. Eksponiгan f!lm od1az1 u ~klopl]enu
komoгu koja је tako .konstruisana da izdrz1 .pad na
zemlju u .s1utaju da se padobran za spasavaщe ne
otvorj. Komore sa ins.trumeиtima ?ugaoke ·su 2 ~etra,
-" ·ka о 4 metгa i tezine 250 • k1~ograma. DtюJ 1 deo
рr,,.л:н
•
•.
··
т ' mikro·
је hermeti~ki zatvoren i sadrz1 Ьа•tеГ1Је, m1 1- 1
v·
ampermetre, kamere, program.ske U'kl]UC1vace, c:ih
ni1ke i sve motore potгebne za pogon aut~ma ··е
uredaja u gornjem de1u kucista. Gогщ1 е:.о Ш]
zatvoren i .sad·r zi manometre, staklene kugle. za uzt·
manje uwгaka, vazduha i dгuge u:edaje kOJ 1 ~ ~;
trebni · da budu u vezi sa okolшm vazd_uho · di
gomjem de1u 'PГicvrscen је раdоЬга.~ koiuJ~iteraza
sigur.nosti, stavljen u zatvorenu kut1JU.. k ···ta u
instrumente ima siljak radi odгzavaщa UCIS
verti•k alnom po1ozaju pгiЪikom spustanja.
t ·еЫја·
Za isp!Нvanje pravca i bгzine v~trova ukol~grama
va:j.u se generatori dima. Svaki sa~гz1 Р 0 5 1 dajem
dimnog n)aterija1a i izbacuje se 1z r_a kete .. ~[e Jspa·
sИме konstrukoije kаю i za odbaciva~J e kUCI . \splo·
ljjvanje је tak1:> !podeseno da pet dimlllh bomb1·\ama
diгa manjevise jednovremeno ·na raz~irn . v 151 Ыaka
i:mnedu 60 i 80 kilometara. Kгetanje dиnn 1 h ~; va·
posmatra se sa zemlje kinoteodolitima, upo~re? :~aJl
juci bar dva za svaki oЬlak, а koji su uda1Je~ 1 ~а su
od drugog vlse od 12 kilometara. Ista\muto Је
tako doЬijenl rezultatl veoma preclzni.

•

Celtke dima imaju P1'ei!olk ad oko U mtkromt·
. , . padaju IUIJ11ie i pri 8Udaru brzo IJC!euvaju. ~
Jlltle IEoje ве De1aze iapod visine ad ао kllometan.
UdrfavaJU 11е dugo vremena. RezultaU IIOkazUju da 1е
a.IDe vetra Pril_il!_no menjaju i da su uglavnom veoma
".uke, reda velii!шe ad 60 do 100 m/sec. Letj lmaju
pravac iвtok-zapad, а zimi sever-jug.
Ispeljivanje rakete, u kojima su ЬШ sme§tenj psj
odvi.Jalo se u dve faze. Prvo, s1ate su ро dve !ivo~
t!DJe, svaka u zaseЬnoj hermetil:ki zatvorenoj kutijj
smeitenoj u nosu . projektila. Psj su postav1jenj na
9 pectjalno konstru1sano podnozje. Svaka kutlja zaprecntne ~о 0,28 m', Ыlа Је. snabdevena uredaj~ za
regeneraCliJU vazduha. Drug1m aparatjma automaЏkj
је merena temperatura ј prjtjsak vazduha u kabinl ј
razni · parametrj u sanijm !ivotjnjama, ukljui!ujucj
krVJ1i pl'itjsak, frekvenciju djsanja 1 pu1s. Takode Је
studlrano ј drian_je _zivot~nja l.zvesno vreme pre i
posle 1eta, а stud1ran1 su 1 us1ovni refleksj zjvotinja
u ovim pr_ethodnir:z: jspjtivanjima upotгeЬljeno је 9
pasa, а tro]e od nз1h dva puta. Oni su ostali u hermetf6kj zatvorendm kutjjama ukupno trj i!asa.
U drugoj f~zj psj - ta~ode postavljenj na specljalno konstrшsano postoiJe - njsu bili za~tjcenj ·
jed1nO su irnali za tu priliku izradena za§titna odel~
ј nosili s1e~ od. prozirne plastjcne mase da ы mogli
ЬltJi fotog.raflsaш.

Za v~eme оЬе_ fa_z e ovih ekspeгimenata jedan od
dva psa IZbal'en ]е 1z rakete na vjsinj od 80 do 90
kilometara i s1obodno је padao tгi sekunde. Tada је
otvoren padobran ·kojim је pas spu§ten na zemlju sa
visine od oko 80 kilonietara za 50 do 65 minuta.
Drugi pas, koji је ostao u raketi, padao је sloЬodno zajedno sa njom do visine od 35 do 50 kilometara brzinom od 1 000 do 1 150 m/sec. Zatjm· је
jzbai!en jz rakete. Pas је dalje s1obodno padao do
visine od 3 500 do 4 000 metaгa, kada se padoh.ran
automatskj otvoгio .
Autor је izvukao sledece zakljul'ke iz ove sегјје
eksperimenat11:
- Vasionska oprema garamtuje stvaranje i odr~
Zllvanje uslюva potгebnih za zivot za vreme 1eta гa
kete do 110 kilometara, za weme napustanja гakete
spu!tanja padobranom sa Vlisine od 75 do 85. kilo~
metara i za vгeme slюbodnog padanja do na з 500
odnosno 4 000 . meta•r a iznad zemlje.
- Sistem za j,z bacivanje zivotinja iz гakete na
visinama od 75 do 85 kJ.Lometaгa i pri brzinama reda
velil:lne od 700 m / sec, kao i na visinama od 35 do
50 kilometara i pri bгzinama od 1 000 do 1 150 m/sec
oЬezbe~uje siguгnost zivotinja, odгzavanje · v jtalnih
akoija i Ьitntih :fJizioloskih funkcija.
- Sistem padobrana obezbeduje potpunu sigurnost padanja i spu5tanja na zemlju zivotinja opгemlie
nih vasionskiim odeHma sa vi•s ine od 75 do 85 ·k ilo·
meta·r a.
- Kraotkotrajan let, u trajanju od jednog· sata,
u visok!im ·s 1oje\'ima atmosfere ne moze da pгouzro
kuje Ьilo kakve velike Ш Ьitne promene na z(.votinjama i1i u fiziolo~kim funkcijama njihovЉ Vlital:ndh
organa.
(•Jet Rropulsjon«, Jan. 1957)

D. D .

.
Fon CeriШ (Fort Churchill), meвto • kop 811
jzvrAena jspltivanja lanslranja raketa naaneajeaiЬ ..,
MedunaГQdnu geqfjzj~ku godinu, 1e!i u Haduaвltam
zalivu u provinclji Manitoba u Kanadi
Najveej deo stanovnika, kojlh ima oko 600, ЬаУi
se riЬarstvom ј 1ovom na djv1jai! i kitove. Luka Dlje
zale~ena samo ~est nedelja u godlnj i to u julu i
avgustu.
Zbog njegovog •ро1о!аја u suЬarkti6koj obl88ti. i
u sredi§tu zone aurore, Fort CerfU је lzabran za jedaD
od centara za jspitivanje visoke atmoefere. Dolada,
ispitjvanja vjsoke atmosfere vnena su !вkljШivo u
pustinjsk~m de1ovima jugozapadne oЬlasti SAD. Arktj/!ka atmosfeгa i fenomenj aurore blli su praktii!no
neporoatj.
.
Stoga је Nacjonalnj komitet za Medunarodnu geofjzi&u godjn.u SAD odlu/!jo da, na osnovu odobrenja
Ka•n ade, UJpotrebi Foгt Ceri!il kao centar za isp\tlvanje
u okvjru Me~unaгodne geofizjl\ke godine. Pocev od
jula meseca ove godtne on се s1uzjt! kao jedan od
glavnih 1ansimih mesta za sondazne rakete za lspltivanje vj·s okih slojeva atmosfeгe.
(»Jet Pl-.opu1sion<<, Jan. 1957)
D. D.

Занимљивости о метеорима

- К а п р и к о р н и: ди . Овај метеорс~и рој
чији се р а диј а нт (тачка на небу са које nривидно
полаз е
заним а

мања

метеори)
на л а зи уз звезду
астроном е в ећ близу nедесет

су

вршен а

на

12

разних

а Caprjcomj
година . Сни

опсерваторија

и

пут ање метеор а су дуго студиране. Анр.лиз а ради

јан ат а и пут ањ а

доводи

до сл едеће дв е nретпо

ставке. Ови метеори с а чињавају један рој и истога
су nоре кла, та ко д а с е могу nосматрати од

16

Јул а

до 22 Августа сваке године. Ов ај рој био б и сложен

од виш е ма њих рој е в а. Дру га nретпост авк а ј е да
су по ср еди д в а ил и в и ш е рој ева, nотnуно нез а 

висних ј ед ан од друг ог , од којих се ј~д ан види од

16 јул а до 1 а вгу ста , а други од 1 а вгу ст а до 22
авгу ста . Изгл еда д а постоји вез а између ових ме

теорски х рој е в а и ко мете

Prema dalekose7}nom projektu fjrme General
Electric treba ,d a •s e iz~ade veJiki Zemljini sateliiti za
Prenos televiziSkih emisija - kao deo ргvе t elevjziske
Predaj.ne mreze za celu zemaljsku kuglu. Svega 4 sat:Uta Ьilo Ьi dovoljno za uspostavljanj e televiz1skog
SISterna koj.i Ьi юbuhvatio celu Zemlju. Primenom v eli.kih relejnih sta•nica .smestenih u satelitima na visini
Od 36.000 kiJ.ometara - ргоЬlеm Ьi Ьiо гesen sa svega
\ri. sateШa. Sateliti Ьi u svakom sluca ju sluzili kao
relejne stanice, а ргоgгаm Ьi se i dalj e emitovao sa
telnal.}sklh stanica.
!•Weltraumfahrt«, Apгil 1957)

D. D.

-

У

саз вежђу

1948 n.

Волара

р ад и оастрономи

су у п ериоду . од 16 д о 21 Ј ану ар а 1957 год. откр ил и
Јед а н нов м етеорски рој . Број р е гистров а н и х ме
т е ора у овоме рој у из носи 30 у ј едноме ч а су, то је

5 nут а више од броја сnор адичних мет еор а у ј едном
ча су . Рад иј а нт се н а л аз и близу звезде w Bootis.
Исп итив а њ а ра н и ј их ре гис тр о в аљ а т аласа н а ради о
астрономс к им а п а р ат има nоказала су сличну актив 
но ст у и ст е д а н е 1951 године. Пот врДу nо стој аљ а

овога

р ој а

тре ба

да

даду

в изуална

nосматр аља.

(>> L'Astronomie<< 1957 / IV)
Р. Д .
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0.. 1Ј0Ч8&'1' Jl)lje мпадоме МариккоаЈiћ7 ,...__
•
15а раэаоrа. поспе завршене новосадске
118118

.

-..

и8311Је ов Је С'Ј'УдиРВО философију и ме~ Ј.
Јеrри, 'пeurrи Је Веqу. Пошто је докторирао, - Је ао aeup 1 Новоме СадУ, све до IJPeJiacaa
__,_..._
1

ереију, 18411. Ту, увиђајуЬи да Је ученицима Љщ$
неоnходан уgбевЈIК из фиэиие и ~.цних ~

јер је "Фиэ!fХ&" Атавасија Стојковића од 1801 _
1803 веЬ давно, биаа застарела, Маринховић OAIIQ
приетупа поспУ и већ 1851 штампа своје rn111111o .._

КOC:IIIJЧIDIZ аето-

113т):вd5и · ~ truaэe ма-

rра~оки р8и'rвих
р•1101:еи1ата мио~ене
ракете Брауна, кОја

·

да пређе раэдв'ЉИН7

Месец за 5 часова и

IIO'I'ИO дело .zод насловом ~,Начела Физике". У 01011е

делу ,,прва пета" обрађуЈе физику У ::rжем ! ~
_
коме се данас подразумева док је •.дР7rе
1
пета" посвећена "физичкој астрономији'', ..~
Ј).

кој, rеоrрафији" и МЕ\Теоролоrији. Још средиаОiс
riрошло~а столећа, ·н:ао и У . време ~ристоте.nа, ФtЈ

1).

эика је обухватала с~е ове наухе, rta тако 11 Маринковића.

•
;

J'lnla 0eaen1 Вlнtrl~

је da Је zawlea
nkeCai motor za pryi stupanJ rakete •Avangarda•.
Ovaj .tupanJ D08i oznaku Х-405 1 daje · mak:simalni
poUak od 12.500 ktlograma; vreme таdа motora w.nosi
1150 Rlnшdi. Као oklidator .tu!i temi ki11eonik. Као
JoriVO blla је predvidena jedna meJavJna fijl Је glavnl
IUtojak Ыо Ьenzln. Medutlm, u toku lspjtivв,nJa mo- . , komora z8 вagorevanje . је rekoostrulsana za
kerozln. ~Щuk u komon loznosl oko 35 kg/cm".
(•Weltraumfahrtc, FeЬr. 111117)
D. D. ·

·..

небеских тепа, rовори о nланетам~ и nланетоИДИМа

880J)IWe

(он эиа за 9 планетоида, док их Је до 1851 прова
. ђено · устВари

прецесиЩ и· нутацији,

na

и календар!, писац рас

no-

правља о планетама уопште, оnширниЈе, те тим

. водом

објашљава Кеплерове законе. Њ~rово иЗЈiа

rање о кометама нема нарочитоr значаЈа, сем што

Кеплер rоворио да комета има као риЬа у океану.
Више ra занима Сунце, са својим neraмa и факу

.

пама, те · се .на њему дуже за;цржава . После Фfiзич
коr ·описа Сунца долази исти такав оnис nојединих
планета и Месеца. За. Јуnитер вели да има

ful r8Zvoja bilo bl potrebno da ве na Mesec otpremi
(Ьеz J)ovratka) korlsni teret od 300 kUograma ~ .r aketa tе!Ше oko 4340 ·tona (Ato је otprllike .в do 9 puta
vка teЬna od sada&njih projek;tovanih J.nterkontlnentamlh balletiC!klh projektlla). U svrhu poЬoljAanja
. odnosa lzmedu •korisnog tereta 1 uk.u pne te!ilne vasionskog broda, mora se prlmenltl nukiearna il.l sveUOвna
enщg!Ja.
·
Istom prlllkom, Dr. Ernat Stuhllnger, govorio је
о fotoпskim raketama 1 lzjavlo da је flrma Glenn
Martm prlhvatlla ponudu Vlade SAD za rad na razvoju, projektovanju 1 lzradi fotonske rakete.
(»Weltraumfahrtc, Aprll 11157)
D. D.

•

ryr:ry

атмосферу, а познате пруrе на овој nланети сматра
облацима који се споро крећу . Мало изненађује
к.ада

putovanje u vaslonu sa

clandnjhn hemleJtim gorlvima bilo nepraktifno; on
је potletlo na Мi!Jenlou da је za lspaljlvanje satelita
telkog ваmо 10 .kllotrama na k.ru!nu putanju oko
Zemlje, pollreЬna rlllketa _te!ine od 10 tona. U sadaAnjoj •

вели

да

nланетоиди,

нарочито

Церес,

моrу

имати атмосфере, јер се често виде "замотани у не

какву маrлу", а друrи nут им је светлост чиста. За
Месец, међутим, тврди да нема ни воде ни ваздуха.

'

Поспе тоrа још се расnравља о узроцима кретаља

планета, којим уnравља "невидљива . она свеза, која

·

телесни свет заједно држи, која над добротворнИII

ље, м 0 rу наЬи обавештења о Млечноме путу, магли

нама и двојним звездама. У Маринковићево време

зодиакална

светлост,

звезде

nадалице

и

болиди

обич,но су убрајани у атмосферске nојаве, па и он
им даје место у одељку о метеоролоrији. За звезде

МЛРИВКОВИЋ

ПОВОДОМ 1110 ГОДИНА ОД . РО..ЕЊА
Један од првих стручњака из области физике,
хемије, метеоропоrије и астрономије, који су жи
вели и радили у обновљеној Србији, пошто је . ова
и:аиwла из два устанка и почела озбиљније радити

ка npoc:ai'I'И и вауци, био је Вук Маринко~. Во!-

Модели ракета

-

nрви с десна : .м.оде.11

Месечеве ракете .

падаЈIИЦе вели да им природа још није разјашњена, •:~-~~------------ · -~
али он сматра да и оне и болиди, које назива "оr-

њеним

змајевима",

долазе

сnоља

у

атмосфеРУ

Земље.

Поред "Начела физике", Маринковиh је објавио
и неке чланке, скоро nоnуларне, У · "Србским новинiuаа" и У "Београдском вепиком календару".

го су ценили њеrову ученост, о чему сведоче пун

е

похвале речи Ћуре Даничића и других. НарочИТО
су истицани изрази које је упqтребљавао У своые

делу, а који су такви, по речима Даничиhевим,

се њиме ,,народне ријечи nримивши их у своје дРУ"
wтво поносити

моrу".

Sondalne rakeИI ~erollee-Ы Ы~ Dajve6e
kx>je {;е ве, ZB vreme Шtemaciooalae ceonaae ....
dine, u SAD ispaljlvati u evrhu lspitivaaja .._..
slojeva atmosfere. Raketa је duga&a 11,1 IDI.Va t
ima · pr~nlk od 0,38 metara. Rad motora • hi8UID
goriwm -stiU'tnih raketa traje 3 вelwnde, а IIAWIIIIII
motora 53 sekunde. Као oksldator llut.l puWa Cl'988
azotna kiselma, а kво gorivo meAavina ааШаа 1 allrohQ\a. Potisak imosi Oko 1 800 kilQII'IIIDL Do90d
goriva se vrAI gasom pod pritiftkom (1\eЩWD). Llall·
ranje jedne sonda!ne rakete • AeroЬee-Hic ltaje ао do
40 hiljada dolara.
(•Weltraumfahrt•, Febr. 1957)
D. D.

•

током небесни тела, и над незнатним nадом прашка,

· по једним· истим законима влада" . У књизи се, да

савременици и последници Маринковиhеви мноВУК

•

држи да их има веома мноrо, те ~омиње како је,

.
Ы

13). Пошто је изложио. доказе да је

Земља окруrла и изнео неке важниЈе наnомене 0

.Jнll II'YIJII', l8l'lldnlk вааЮ- Woohlr&Qe korpo.:
raaUe, lzjavlo Је prlllkom jednog predavanja na UtЦ

verzltetu u MH!Igeau, .d a

·.

астроном~к()м делу своји~ "Начепа ФИЭИU"
· Маринковић, поспе краткоr обЈашњењг. о BIIC'I'alia

f/

, George Н. Clement, saradnik fi.rm e Ra·n d Согроration, izloziQ је u svom referatu u Franklinovom
institutu da је vee sazrelo vreme za rad na razvoju
hkete koja Ьi mogla da s.tigne do Meseca. Trostepena
nosila Ы korisni teret od oko 50 kg (ukljucujuci
radio-stanicu) koji . Ьi se sigumo mogao
·
spustiti na povrsinu Meseca. Raketa Ьi •n a
imala te2ri..nu od oko 4ЗО tona i dostigla Ьi
l[i=:~ od 10.60О m/sec na visini od oko 560 km. Treci
blQ ы snabdeven raketom za koeenje prШkom
Mesec. Let Ы trajao 56 casova.
, Febr. 1957)
D. D.

•
Engleska sondazna raketa •Skyla'rk« zavrsena је
za ispaljivanje. Podaci: duiina 7,5 metara,

Firma Bell Aircar&t~ dala је kratko u.oplteoje с1а
је proizvela vell!ki broj nehla<tenih komora za 8810revanje raketnih motora rakete Nlke. Zidovl 1tomore
su oЬlozeni keramikkim materijaiom (Niafrax А) . Komora za sagorevanje је dugafka oko О 47 metara,
preenika 0,165 metara i te!ine 10 kilog~. Potisak
na visini od З 000 metara iznosi 1 200 kilograma, vreme
sagQrevaщa З5 sekundi, pritisak u komori za suorevanje oko 25 kg/ cm'. Oksidator је puJ«a crveoa
azotna kiselina, а gorivo keroUn..
(•Weltraumfahrt•, Febr. 1957)
D. D.

•
Aeroflzicka lst.raiiv~ll:a korporaclja i RaJtov naduhoplovni istraiivacki centar razvili su dvostepeou
sondaZпu raketu za ispitivanje vlsokih s\Qjeva atmosfere. Raketa је dugacka З metra i posti.!e maksimaklu
brzi.nu od lЗ . ООО km/h. Podaci : prvi stepen ј е duga~ak
1,5 Пletar . pre6nik 0,2З metra, pogonska grupa .е
sasto)l od 7 raketa sa cvrstim gorivom koje se istovremeno pale; drugi stepen fe dugacak 1 5 metar
precnik 0,15 metгa, pogonska grupa se sastoji od
rakete sa cv rstim gorivom koje se istovremeno pale.
(•Weltrawntahrt •. Febr. 1957)
D. D.

4
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~ _.fФib ...Ьtа AeroЬI-ВL - РоаЈе
pet neuiP8lJh poku§aja, prillkom Aestog lspaiJivanJa
rakete o.AerOЬi-ИI• postavljen Ј-: rekord. SAD na Potlgonu Vajt Sends. Razvoj 1 osvaJan.je o~1h raketa ilao
је sa mno&o telk~a. а redosled lspalJivanja Ыо Је

stedeei:
1) Avgust 1955. Potpuni kvar fegulatora pritiska
gasa usled ~ega nije mogao da se stavi u Pogon motor.
) Decembar 1955. Potpuno razaranje rakete US\eci
2
neuspetog lansiranja.
З) Мај 1956. Neuspelo ispaljivanje usled neispravnosti elektri~nih instalacija.
41 Delimlcni neuspeh. Raketa se popcla samo na
vlsinu od 188 ~ilometara zb~g prevremenog
kvara na komor1 za sagorevanзe .
5) Delimi~ni neuspeh. Isto kao pod 4), ali na vlsini
od 64 kilometra.

Кrа;ет

mo.rta otvorilo је dn&Jtvo u Brmaett• I1IOj8
novu radionicu aji se jed4n deo vidi м altci.

Prillkom §estog ispaljivanja raketa • AeroЬi-Нi c
prevazШa је rekord rakete • Vajki~g · od 254 kilometra postavljen maja 1954 god1ne ,1 dostlgla Је brzinu

od '7.200 km/ 11.. Raketa је Ьila vrlo stabilna i, posle
prestanka rada motora ,nije se preturala.
(»Journal BIS•, Jan. -

Mar. 1957)
D. D.

Sa korisnim teretom od 11 kg dostize visinu od 61 km.
Као dvostepena raketa (kao prvi stepen sluzila је
startna raketa projektila »Nike•) dostigla је visinu
od 259 km .
D. D.

Firma Brookв-Perkins iz Detrolta iэporubla је
prve kugle za ve§ta~kj Zemljjn sateиt. Kugle su jzradene od magneziumnvog Jima deЬljine 0,7 milimetara,
а spolja su pozlacene. Precnjk iwosj oko 55 cm, а
tezina praznih kugli okruglo 1,8 kilograma. Sa celokupnom instrumentacijom satelit се imati teZinu od
9 do 10 kilograma.

Postavljaпje ртvе ekspeтimeпtalпe

rakete па startmt

та три

Gotov »zmaj « rakete

U SAD su razvijene dve m&le i jeV'tine sondaf.ne

rakete za ispitivanje visokih slojeva atmosfere. Prva
»Terrapin• (morska kornja~a) koju su zajedni~ki
razvill Univerzitet u Merilendu i kompanija RipaЬlik
Erkraft. То је dvostepena raketa sa ~vrstim gorivom
du!lne 4,5 metra, pr~nika 16,5 cm i tezine 100 kilograma. Prilikom prvog ispaljivanja na Velops Ajlendu
- koje su izvr~ili stru~njaci NACA-e - raketa је
dostlgla visinu od 130 kilometara i brzinu od 5,8 Maha.
Prvi stepen dostigao је za 6 sekundi pri brzini od
3.000 km/ h visinu od 3.000 metara; na visini od 9.100
metara stupjo је u pogon raketnj motor drugog stepena koji је na visinj od 15.200 metara postjgao brzinu
od 6.100 km/h. Temperatura оЬ!оgе rakete jznosila је
527° С. Raketa је nosila instrumentacjju za merenje
kosml~kog zra~enja . U toku su radovi na razvoju
trostepene rakete koja Ьi dostigla visjnu od 320 kilometara.
Druga raketa ј е •Nike-Cajun « koju је razvila
NACA. Ona takode ima dva motora sa cvrstjm gorivom ј mocj се da ponese korisni teret od 18 kilograma
na vjsinu od 160 kilometara pri brzini od 6 Maha. Za
vreme Medunarodne geofizicke godjne jspalice se preko 100 raketa Nike-Cajun, ра је za tu priliku konstrujsana jnstrumentacjja za fotografjsanje oluja.
Na poligonu Holomen ispaljena је dvostepena raketa sa ~vrstim gorivom nazvana HTV (hipersonj~na
eksperjmentalna raketa). Prvj stepen se sastoji od sedam malih raketa, а drugi od cetiri; rakete i u jednom
ј u drugom stepenu jspaljuju se jstovremeno. Svaki
stepen је duga~ak -1,5 m etar; pre~njk prvog stepena
jznosj 23 ст, а drugog 15 cm. Nos rakete је konus duzjne 61 cm. Performanse njsu date.
(• Journal BIS•, Jan. - Mar. 1957)
је

D. D.

(»Weltraumfahrt«, Febt·. 1957)

и

drugom delu

тadnonice

D . D.

•
Prvo ispa\JivanJe rakete »Avangarda•, kojom i:e
se postaviti na svoju kruznu putanju oko Zemlje
ve~tacki satelit, o~ekuje se krajem 1957 i1i pocetkom
1958 godine. Prema jzjavama odgovorюih struC\nih
krugova treej stepen, koji sa~i·njava raketa sa cvгstim
gorivom, mogao Ьi da poslu~i kao satelit. Istina, trei:i
stepen ne sadrzi njkakve merne jnstrumente, ali i:e
m~i da se posmatra sa Zemlje i da se m eri njegova
kru!na ·putanja. (Jedtno се sam sateljt Ьiii opremljen
instrumentacjjom). Flrvi i drugj stepen nece imati
dovoljnu brzjnu potrebnu za kruzenj e oko Zemlje.
(• Weltraumfahrt«, Apri'l 1957)

Noko1~ u.spetih. opita sa pтviтn prototipom поvе тakete
sa pogonom па »bazi utja« (Olspruh.rakete) izgтadena
је поvа poboljsaпa veтzija. Ista sadrZi 1250 kџbпih.
saпtimetaтa ulja, leti oko 300 metaтa u daljiпџ. U теsепјu роgопа koтisceп је patentiтaп postupak .

D. D.

РЕТ GODINA NEMACKOG RAKETNOG DRUSTVA
Januara 4. 1957 godine predali su А. F . Staats,
pretsednik Nema~kog raketnog drustva«, i konstruktor Н. Langkrar » Nema~kom dru§tv u za spasavanje
brodova« prvu eksperimentalnu raketu sa pogonom
na ••bazi ulja «. Ovim dogadajem је obelezena 5-godisnjica raketn'Jg drustva . Na godi~njoj skup~tini od
27. do 29 . septembra u Oldenburgu ј Ba d Zwischenahn-u Ьiсе pozvani svi clanovi 'ct1·ustva i prijatelji
iz celog sveta. Izmedu ostalog Ыс е prikazan rad u
proteldom periodu jednjm dokumentarnim filmom.
U sledeeih par slika Ьiсе ilustrovani neki momenti iz zivota 'JVOg drustva .

V. stike na st. 123 - - - - - - -- - - -- -

4

U elektroпskoj laboratoriji drиStva i zgra<tuje se оt
ртетпа radio staпica koja se smesta u raketu da Ьi
па zemlju slala rezultate тетепја iпstrumeпata и
raketi .

Sa

Ьтоdа

ispaljeпa је sa.
тaketa па bazi ulja.

za spasavanje

uspehom

рп•а

» Weltraumfa.hтt « , April 1957

A . V.

а)

Ulop: prot1vavlon1ka raketa ze-

mlja - vazduh
Poreklo: 1М3 god
Du!tna: 7,8 т
d) Premtk tela rakete (max): 0,810 т
Ь)
с)

е)

Razmah

krUвca:

2,5 т

Razmah krtla: 2,37 т
·
g) Tettna, prt P')letanju: 31140 kg
h) тettna, pogooske matertje: 1970
/cg
ј) Koriltan teret: 305 /cg
k) Potilak: 7.770 lcg х 40 1ek
1) Brztna (max): 660 тt•ek
m) Vtatna: 18,2 kт
n) Domet: 48,3 /cm
р) Pogonska materija: sme~a azotne
t .umporne kiseltne/vizol (vtnil
izobuttl eter)
q) Slstem za napajanje: gas pod prit!skorn
r) Upravljanje: Izlazna krila i aero<linamli!ka knna upravljaju se
tlмskopom, raketa vodena snopom.
f)

Napomena: Lansirana је veгtl•kalno

sa male platfonne (kao V -2); nета
buster. Raketa lma mogucnost da
uni~tl avion koji leti na 18.200 т sa
900 kтlh. а na гastojanju od 48,3
kт od mesta lanslгanja projektila.
Raketa је гazvijena u Penemindeu
'XI raketa А-5 i А-{1 . Napгav1jene
su 44 probe lansiranja projekti1a,
uglavnom usp~ne. Razvtjanje је vr~eno dotle, dok se nlje postig1o potpuno automatsko vodenje.
K.D.
OBBLIKON ТУРЕ 54 Oerlitkcm, BtiЬr1e .komp.

Svajcaтska, fabгiJka

masina

Telo projekttla OIIY.)f.ano је matert
jalom od lakih legura 1 zalemJJ~
krila su •sendvi.i!c konstrukctje,
Elektril!ni prtЬor: komprtmovan1
azot pokrere turbinu. E1ektrohidrauli~ki servo sistem slu.!i za Ul>rav1janje motora i repnih POvrilna.

•

IC.D

Raketa za istraiivanJa Lockheed •Х-17«. - Balisticka trostepena raketa teska 6 tona
nazvana »Х-17«, Ысе up'otreЫje~
na od strane Lochheed-a za ispitivanje toplotnih proЫema i pojava sa kojima se susreeu pri
kretanju kroz atmosferu -velikirn
brzinama treci stepen гakete.
Raketa dospeva za nekoliko
sekundl u jonosferu (do jos nepoznate visine).
Ova raketa se koгisti pri razvoju jedne velike inteгkontinen
ta1ne rakete za ratno vazduhop1ovstvo SAD. Koriscenjem оvљ
umanjenih raketa za ispitivanja
usteduju se .milioni dolaгa u
odnosu na kostanja kada Ы se
ova ispitivanja izvodila sa origina1nim interkontinentalnim raketama.
•Luftfahгttechnik« Nr. 3/57
В . Ј.

sondaina raketa. »Nike-Cajun«. Dvosteper·
sondazne гakete sa cvrstim goгivom »Nike-Cajun• sastoje se od startne rakete vodenog projektila •Nike<
i rakete »Cajun« u kojoj su smesteni instгumenti .
Prilikom ispaljivanja sa lansi_гnog uredaja pod uglom
od 85•, raketa је dostig1a visinu od 160 km sa korisnim teretom od 22,5 kg. Mnogobrojna ispaljivanja
pokazala su da је »Nike-Cajun« jednostavna i ekono-

ј

а)

Namena: protivavlonska гaketa,
zemlja - vazduh
Ь) Porek1o: 1954 god
с) Du.!ina: 6 т
d) Prei!nlk t.ela rakete (max): 0,4 т
е) Razmah krtla: 1,28 т
f) Tetina, prt po1etanju: 350 kg
g) Tetina, pogonske materije: 150 kg
h) Potlsak: 1000 /cg х 30 sek
ј) Vlsina: 15 km (ma:r)
k) Domet: 25 km
1) Pogonska matertja: Ье1а pu~eca
azotna kiselinalkerozin
m) Slstem za napajanje: azot pod
pгitiskom 300 аtт
n) Uprav1jan)e: komЬinovano, ро·
kretnim motoмm 1 гepnim povrsinama; uprav1janje tiroskopsko
а vodenje snopom.

њем једног
жено СЕВ .

Претварање СЕВ у звездаио вре.Аtе (ЗВ) . -

по~

датак о звезданом времену у средњу Гриничку

no-

нoh или У Oh МВ дат је у разним астрономским
издаљима (Карта сазвежђа северног неба, издање
астрономског

друштва

"Руђер

Бошковиh",

ска

Годи

добивево :МВ

.... . _ _

·

Пример 2: КолЈtХо је СЕВ у ~ <:==~.5

колико је звезданог времена у датом тренутку СЕВ
најзгодније је од СЕВ nрећи на МВ додавање~
зонског индекса -lh. На тај начин у датом тре
нутку СЕВ добијамо МВ или време nротекло од
Oh МВ. Да бисмо на овај временски размак могли

Oh

на

Одговор: ЗВ у Београду .
Географска дужина
Вео града

родосповног друштва). Према томе да бисмо нашли

звездано време у

часа

дуЖИНа 1h 22Jn источно) ва ,џв Ј с
1957 године у 20h 3Qm ЗВ?

wљак нашег неба, издање Срnске Академије наука,
.Апманах Руђер Бошковић, издање Хрватског nри

додати

_,1!1111.,.•"

МВ и одбијаљем зоискоr индn:са -llt . . .

КРОЗ МЕРИДИЈАН МЕСТА

ЗВ у Гриничу
ЗВ у

1 ао
18 l'J.I

. . .

МВ у Гриничу

Oh

22 ...

Разлика•) даје ЗВ
nротекло од

МВ потребно .Је nре-

МВ

20 3'1.4

Поnравка nротеклог ЗВ
на СЕВ . . .

3.4

творити ·га у размак ЗВ. И за ово претварање nо
стоје одређене таблице у поменутим публикацијама
које показују колико минута, секунада и делова
секунада треба додати на дато МВ да би се добио

Од

Oh

Oh

МВ до датог тре

нутка nротекло је

Одбијање

зонског

индекса

nротекли размак ЗВ. Кад се ова поnравка nримени

.

+

.

11В

20 34.0
1

у 20hЗ9m СЕВ
било је
. . . . .

1-IX-1957

додајемо на nротекло ЗВ податак о ЗВ у Oh мв .
На тај се начин добија ЗВ у Гриничу. Да бисмо
добили звезд а но време нашег места треба на зве
здана време У Гринич у (ЗВГ) додати географску

Исто то без таб.љица . При nретвараљу СЈ:В
у ЗВ и обратно нама је требало да знамо геограФ

дужину нашег места, пошто смо ми и·сточно од Гри

ску дужину места

нича па је и наше ЗВ веће од ЗВ у Гриничу.

Како је ЗВ ј еднако ректасценцији небеских
тела кој а пролазе кроз меридијан нашег места, то
ће у датом тренутку бити у меридијану оне звезде
чија је ректасц ен циј а једнака нађеном ЗВ.

21hЗ4m

3В.

21 34.0

и да имамо таблице за nретва

раље звезданог времена у средље време и обратно,

као и таблице за износ ЗВ у
жимо

велику

ношћу од

1,4

тачност

и

Oh

МВ . Но ако не тра

задовољавамо

се

са

тач

часа, довољно је за географску ду

жину свих места у Србији узети средњу вредност

од 1.4h источно. Пр етвараље размака ЗВ у СВ и
обратно може се потnуно занемарити, јер је грешха
у најгорем случају
4 минуте. Звездано време у
Oh МВ лако је наћи на основу следеhих разм!-f

Пример 1: колико је ЗВ у Београду (геогр~фска
дужина lh 22m источно) на дан 1 септембра 1957 у
СЕВ ?

шљаља.

Одговор :

у

датом

тренутку

с~в

било је .
Поnр а вка МВ на ЗВ
О д Oh МВ протекло је
У Oh МВ било је у
Гринич у
Збир*) даје ЗВ у
Гриничу
Географска дужина
Б еограда
1-IX-1957 у 21hЗ4m СЕВ
било ј е

+

20h34Jn.O
3.4
20 37.4

Ми

МВ

по

екватора

22
23

на јужну полулопту и 22 децембра је на 23.5° јужно
од екватора. Због лакшег памћеља узећемо у раз

зв

матр аљу да се ради о : 22 ма рту, 22 ј уну, 22 сеn
тембру и 22 децембру . Пр ема томе, 22 марта Сунце
се налази у гама тачки, те је у Oh ЗВ Сунце у ме
ридијану места . Т о значи да је у средље подне у
Гриничу Oh ЗВ . Јасно је да ће у Oh МВ или у средљу
nоноћ у Гр иничу 22 марта бити 12h ЗВ .

1 22.0

20 39.0

зв.

Б еограда.

Због

23

Од

овако

*) Кад се при сабираљу деси да ј е збир веhи од
24 часа, треб а од збира одбити 24 часа, јер се ча 
совни угао или вр еме р ачуна у границама од О

-

привидног

марта у

Oh

прошла кроз

пролази

дати датум у Гриничу . Добивени . размак З В треба
nревести на р азмак средљег времена од Oh МВ до
датог тренутка . Податак који добијемо претставља

24 часа.

креће

преко

19 17.0

добивено,· ЗВ у Гри ничу одбијемо затим ЗВ у Oh за

micka sonda~tia гaketa. Za vгeme Medunaгodn e geofizicke godine Ьiсе ispaljeno 50 komada ovih raketa
opremljenih instгumentacijom za merenje raspodele
· vodene pare, Zemljinog magnetnog polja, strukture
оЬlа~а, pritiska, temperature, gustine, vetra, kosmickog
zraёenja 1 ёestica aurore.
D. D.

nривидно

пр елази

прелази поново преко екватора идуli.и с а северне

Зато прво одбијемо од датог звезданог
дужину

Сунце

марта

идући са јужне на северну полулопту. Јуна
Сунце је на 23.5° северно од екватора; септембра

зв ·

Претварање ЗВ у СЕВ. У овом случају потребно је са ЗВ нашег мериди ј ана nрећи на ЗВ у
географску

се

21

зв

СЕВ кроз меридијан Б еограда
сјајни Ден еб из сазвежђа Лабуда.

Гриничу .

да

и да

22 39.6

21h З4m

времена

знамо

еклиnтици

Рект асцензија сјајне звезде Денеб или Алфа у
сазвежђу Л абуда изноеи 20hЗ9m (в. Карту сазвежђа
сев . неб а \.- Пр ема томе 1 сеnтембра 1957 године у

Napoтena:

Cetirl krstasta delta krl1a u stanju su da se pomeraju napred i natrag prema unapred odre(jenom vremenskom programu, radi
kompenzacije brzih promena u tetlnl. Raketni motor је obesen u kardanskom zglobu tako da se moze
P'>meraЏ u svim pravcima do •lzvesne granice. Pomoeu hidrauliёkih
servo ure(jaja mote se motnr pokretati, te tako menjati pravac sile potiska tj. pravac leta. Cetiri repne
povr5ine spojene su sa pokretnim
motorom. Pripa1u ёine: trietilamin i
katlidin.

ВЕЗА ИЗМЕЋУ СЕВ И ПРОЛАЗА ЗВЕЗДА

·

кретаља

МВ биће

12h 4m

Сунца

према

истоку,

ЗВ, јер је гама тачка

меридијан четири минута пре Сунца .

П осле три месеца или 22 јуна биhе у Oh МВ у Гри
ничу 18h ЗВ. После наредна три месеца или 22 сеn
тембра, имаћемо у Oh МВ 24h или Oh ЗВ . Најпосле
22 децембра у Oh МВ биће 6h ЗВ . Према томе није
тешко

у

Oh

уnамтити

ове

податке

о

звезданом

времену

МВ :

22
22
22

22

се птембра
децембра
марта
јуна

Oh
6
12
18

ЗВ
зв
зв

зв .

*) Кад је ЗВ у Oh МВ веће од ЗВ у Гр1шичу
треба на звездано време у Гриничу додат11 24 часа,
па онда извршити одбијаље .

..... •

_.'1718 ......

wa ,....

..,. ......, по број .... Ј13118ЬЈ' Д81'01' ~Џ~'I'Jid
.......,........ СПЈIД8рдноr ~Џ~'Ј'1118 поивОЈКЈОIО с:а Р
н -..ени производ npИ1181D010 на познато зве

. . . ареме 38 дати ставдардни датУМ.
ПPJIIRP 3: Копико је ЗВ у Oh МВ 1 сеmембра
188'1 Ј'ОДИRе?
Одrовор : Од 1 септембра до 22 сеnтембра пpo
тeltJio је 21 дан. Преr&а томе биће:

3JИ!Sд8IIOl' чаСОIIВИХа ОдреДЈ1'1'е

~Д попа часа, а

r

3D

са

поједИНИМ ПOIIO.IЬJusм" : :

ередаеr врекева. Раз.поr овоме је

- . DР"ЩМаВDСt

лС8Е&ЈИМа јОШ nреЦИЗНИЈе.
Кад знате звеsдано време лако вам је на оеаа...

&оја се данас 'I'РВЖИ У астроаоаосјrс и ф~~:UЩ~~, а
која прелази 1'р81111Це правитrости једво.ЈIИКоr
3еЈUЬИВоr обртаља.

~~иl! света

За нову основу за одређиваље вре~~евске Једи
вице усвојено је трајање тропске rодИВе эа ео
1900.0. Одавде се изводи да је 'едивица 38 вре~~~

p&JDder размишљаља одредити СЕВ у дато11 тре..

эвеэда..1111.

no

-

Кад на НебесЈtо

своду пронађете Северља~ на начин ~:ако Cllo

118~

лочас описали, онда сте узедно одредили и СТра!!е

или 'едаа средља секувда једнака 1/31556928.975-тих
делова тропске rодиие за

11100.0,

која се узима као

непроменљива и константне дужине.

Овако дефинисано време зове се ефемеридско
време. Разлика између ефемеридскоr и међународ

Шта може бити lфИЈiамљиввје 118'0 ~·-
Земљииу в:уrау и путовати по .,.31ИР80Ј

ног средњеr времена изведеноr из пос~~атрања зве

зда обрачунава се рачунски и примељује код пре
цизних положаја небеских тела. Од 11156 rодине све
астрономске ефемериде (астрономски rодиши.аци са

летети са Зеаш.е ва :Месец, са 11118В8'Је а
Копив:о је фантастичаих ро118В8
Зар нема мо~ости да се ~ ,.

осаовним елементима за одређиваље положаја не

машта? :Може .писе до :Месеца АО=~·~··=·~=~=::]

~св:их тела) прелазе на _ефемеридско време. Јасно

0ДIIax да одrоворимо: не. АввС811 и
(цепепини) в:рећу се само 31UU11U1t7JJ1ur '1'088

зе да ове поправке има]у значаја само код врло
прецизних мерења, па је непотребно детаљниј_е се
задржавати на примени ефемеридскоr времена .

п. м .

Сл. г.

22

септембра у
било

21

24h

је
или

22 36

зв .

Према томе грешка је мања од захтеване тач 
ности податка (в. пример:
Остале радње при
претвараљу СЕВ у ЗВ и обратно треба применити

1, 2).

из примr,ра

1

и

2.

Звеэдапи -часовпи1е па пебу . -

у

подели

кадрана

Читаоци "Ва

сионе" знају да свака видљива звезда има у астро

лево заnад, а јужна тачка хоризонта налази с~

иза ваших леђа.
. Ако је северно неб_о _покривено обл а цима, а на
јужном небу видите СЈазно сазвежђе Ориона тада
је оnет лако одредити приближан правац према
југу, јер три блиске звездице У мачу овог м итоло

шког звезданог ловца, јужно од звезда дз ета, епси
лон и делта, које се налазе у љеговом пој асу, по
казују увек приближно У, правцу југа .

номским каталозима своју тачно одређену. ректас
цензију.

Кад

бисмо

при

руци

имали

један

такав

каталог, или нашу Карту сазвежђа северног неба,

•

.

Сл . З .

се изм еђу

Поларе

и зенита ,

Јер је ово циркумполарн а звезда. Очевидно је дакле
да зе у том тренутку Oh ЗВ.

Кад сказаљка показуј е према северној тачки
хоризонта бета Ка сиопеје је у дољем пролазу кроз
меридијан; п а имамо

12

часова ЗВ .

Марс

или

Венера

те

ланце,

како

научници

кажу,

грави

кажу

о

томе?

лета

криву

линиј у.

Ако

бисмо

бацил и

камен

в ел иком

брзином, он би одлетео даљ е; пр ем а томе се може
десити д а он опише лук од десет,

сто

ил и

хиљаду

миља и коначно да изиђе ван гран иц а Земљ ~ и да
вр а ти

је

даље

вратити

на

љу."

брзин а

већа,

уто ли ко

ће

одлетет и.

" При

извесној

брзини

се

ракете :

времена,

на

врх

плани не

са

кој е

је

лети,

а

то

мишљење

_... ,....

Xa8lr.
IIDO..,..

мноrи и сада Аеа.

Замислимо две мета.11не шупље в:уrве 1 и. 11
1). Прва нека је добро затворена са CВJDt C'l'p8tla,

а друга нека има отвор на једној страни. 11а1Џ118К0

их са мало барута или смешом ваздУХа и ае&е
запаљиве '!'ечности . Ако електричао11 искром эа
палимо ову смешу те дође до експлозије видећемо
д а ће затворена кугла остат.rа на месту, док ће ова
са

отвором

одлетети

на

супротну

страну

од

086

на којој се налази отвор .

Ово

се

тумачи

на

следећи

начи н:

Притисак

створен после ексnлозиј е у унутрашљости затво
рене кугле деј ствуј е у свим правцима на љене
зидов е . Ови се пр и ти сци међусобно поништавају.

б ачени

-

бачен

•

I

.

Како при повр атку на полазну т ачку брзин а тела,

ако занема римо отпор ваздуха, неће бити мања него

•

у почетку, тело
no истој кривој

he

продужити да се креће и даљ е
линији ."

Кад би на тој пл анини кој у је замислио Њутн
постави ли топ, онда ђуле, избачено из љ ег а одр е 

•

•

lyr

СазвежЬ е Ориоп

ђеном брзином, не би никад а пал о на З емљу, него
би почело да се непрекидно окр еће око Земљине
кугле. Математичари су изр ачунали да то мор а
наступити при брзини од прибл илtно 8 километар а
У секунди . Дру гим речима , метак избачен из топ а

брзином

од

километар а

8

у

секунди

Сл,.

на пустиће

1.

заувек површину З емљине ку гле и пост аће прати
лац наше пл анет е . Због тога се ов а брзина нази в а

Јасно, ако имате часовник и звезд ану карту
онда је могуће из звезданог врем ена, које знате
израчунати према средље евроnском времену вашег
часовника, и ректасцензије ма кој е осмотрен е зв е 
зде одредити и часовни угао ове з в езде , а то значl!
одредити и правац вашег меридиј ана односно лр,а 

"б р з и н а кр уже њ а". Кр ећуhи се том брзином
ђуле би јурило 17 пута брже од ма које тач ке на
екватору

и

nланете за
Ако
више не

би

опис и в ал о

1

сат и

се

24

ђулету

би

затв орен

круг

око наше

ми нут а.
д ала

би окр ет ало по

·

већа

кру гу,

бр зина,

оно

Н асупрот овоме у кугли која на једној страни има
отвор притисци делују на љен зид само у једном
смер у,

док у дру г ом смеру излазе слободно у про

стор не ударивши у зид . Због тога они први при

се

него по више ил и

тисци , удар ај уhи у зид, гурају куглу у свом смеру .

На

исти начин

маље р азв уч еној ели пси, удаљуј уhи с е од З емље
на огромно отстоја њ е. Пр и још в ећој поч етној бр

њему

за оо• или 6h од меридијанске равни имаћемо у

сматрачком раду.

зини ђ у ле би

мотори на задљем

·

в:аау,

Како се креће ракета?

вац север-југ. За оваква одређив аља стр ана света

часова ЗВ.

они

духу; полетела би чак и боље.

Кад је бета Касиопеје или сказаљка нашег не
беског звезданог часовника усмерена према западу
нашем месту 6 часова звезданог времена. Обратно
кад је сказаљка усмерена nрема истоку биће 19

како

ако би неку ракету пусти.пи у бе9ааздУШ11011
cтopy, она ве би ништа rope попетепа неrо .,

камен ће обићи око цел е Земље

-

она

што се својим rасовима који јој И3Ј183е ~
одупире о ваздух. Тако су људи IIИCJIИJDI у C'IIIP8

(сл.

Дајмо реч генијалном Њутну, )едном од нај
већих научника свих времена, човеку који је от

и

ниту т~да зе бета К а сиопеЈе у горњем пролазу кроз
~еридиЈан и налази

су

силе.

наставља Њутн

•
1

-

што

.,Бачени камен скреће, под д ејством силе теже,

•
•••

•

као

. Често се дешава ~а се чак и 11еђЈ .,,.._
ко]и уче физику чуј е потпуно иаоппо ~

Како се може савладати та сила? Шт а науч
ници

камен

смеру на супротну страну од Северљаче наилазимо

• •

покидати
т ационе

Уколико

Полара или Северљача . Но продужимо ли у истом

2).

планету

мораћемо савладати силу Земљине 'l'еже, мораhемо

се више н е

Сви љубитељи астрономије знају да Северњачу
налазимо помоћу продужаваља правца бета-алфа у
сазвежњу В . Медведа или В . Кола у супротном
правцу од савијаља -репа или руде, преносећи у
мислима раСтојаље бета-алфа пет до шест пута .
Сјај~а звезда коју на том растојаљу налазимо је

Кад ск~з аљка показуј~ према посматрачеву зе

силе теже. Али, а ко желимо да одлетимо на Месец

са праволини ског пута и пада н а З е мљ у описуј у hи

Лакше је, међутим, једном за увек упамтити
куда по небеском своду иде деклинациски круг чија
је ректасцензија Oh.

на сјајно сазвежђе Касиопеја на приближно истом
отстојаљу као и сазвежђе В. Медведа. Звезда бета
Касиопеје има ректасцензију Oh. Према томе може
се узети да је правац од Северљаче према бета
Косиопеје сказаљка зв езда ног часовника на небу

планету . ланцима
~ОЈе
]ОШ нико није успео да
покида, зер нико ниЈе ослобођен од власти Земљине
неку

сnособан да се креће и управља ае ~~!~~!!~~~:
ни о шта. Такав апарат, тuав 11010р
то је ракетни мотор, ракета.

Ми, становници Зе_мљ~, приковани смо за нашу

или

111!11& ......,.
би се моrао .,одуnрети" међупав......
Дакле, треба смислити такав апармо ajll

-

крио закон гр а вит~~ије. У својим " Математским
принципима физике
он пише, отприл ике ово :

•

•

онда нам не би било тешко рећи колико је у датом
тренутку ЗВ, јер се увек у близини посматрачева
меридијана нађе по нека од видљивих звезда, па
је и звездано време у том тренутку једнако рек 
тасцензији оне звезде која пролази кроз меридијан.

(в . слику

:6.

КАКО САВЛАДАТИ ЗЕМЉИНУ ТЕЖУ

звезданог ча- 

правца омогућиће вам да по положају сказаљке
света у вашем месту посматраља . Тледајући у Се
верљачу испред вас је север, десно вам је исток

.. . .
Oh

вежбе

совника на часове између означена четири основна

зв

84m

септембра 1957 у
МВ биће

ваздуха. У свемирском nростору

Звездапи -часовпu1е па пебу
мало

Oh

дан раније биће
мање,

-

"ОдУПИРУ" О ВаздУХ, а измеђ7 З.... И

nотребно је мало више стручности и навике У nо
Ефе.м.ерuдско вре.м.е . -

На конгресу Међуна;

родне астрономске уније у Дабл ину

1956 rодИН •
донета је одлука да се напусти зве~дани дан као
јединица за одређиваље трајаља једне секУНде

'

У

се заувек уд аљило од наше планете

простр а нство

В асионе .

То,

како

су

израчунали

математич ар и, мора наступити при почетној брзи~и
од око 11 ки лометар а у секунди . Т а брзи на Ј е
названа "б р з и н а о с л о б а ђ а љ а".

стално

ради

сагорева

сваки ракетни мотор.

гориво

те

се

стварају

У

пли

нови који притишћу на све стране. Пошто ракетни
деју

имају

отвор то гасови ве

ликом брзином излазе слободно у простор не уд а
ривши

крају

у

зид

мотора .

мотор затворен у

покрећуhи

га

(сл .

2).

Али ,

тај

пошто

је

на

зид "ударају

другом

гасовн"
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Март

1

А

М.рт
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k

=

D

~-1

k Спе

17

~

Таа

.1
4.4

R

днсnврициј

=

d
Пr• мereu
Пос•. четврт
МааА месеu

Пр~~~ ч TIIPT

5
12
19
28

23 49 .з
о 11 . 8
о 09.4 1
17 16.8
17 lб.9
23 4б. 4
23 44.8
19 50.1!
19 50 . 0

23 . 50.1

259

99
48
113
133

n

о

БеоrраА

m
h
23 49.8
о 12.9
11 17. 4
23 47.7
19 51.9

Ј

•

а

е

Ни w

1-Kparyjeaau 1

m

h

23

49.~

о

14.4

17 . б
23 49.4
19 52.9
17

h
m
23 50 . 3
о 16.0
17 18.~
23 51.4

19 54

.б

---

Фебруар

1

m

h

m

е

реапвриција

-.

Јануар

11

е

ёуботиuа 1 Нови СаА

ма .

8)

р

-·

1

око Зh . Привидне величине је + 1.5, а преч
ника 2".5.
Јуn~тер Налази се у сазвежђу Девојке. Креће
се у директном смеру до застоја 16-ог фебруа~

Март

а затим наставља

m/

h m
d 11
d
21 09 04 09 05 05
11 оо з~ / 12
15 01
23 011 1 16 38 20
03 Јб / 2б 21 51 2

m

h

19
11
10
12

28
48

50
18

ретроградно кретање до кра)

тромесечја. Почетком јануар а излази око 1ь, ;
крајем марта око 20h. Привидна величина 117
се креће од -1 .4 почетком јануара,
до -2 '
крајем марта . А привидни пречник од 11!"~
до 20".4.
Сатурп Kpehe се кроз сазвежђе Змијоноше, а
крајем тромесечја улази у сазвежђе Стрелца,
када се може видети на јутарњем небу пре из
ласка Сунца . Излази почетком јануара око 61',
а крајем марта око поноћи .

Налази се у сазвежђу Рака . Почетком ја
нуара изл а зи око 19h, и може се посм атрат"

Ypan -

Jf~lo/P Почетком јануара ј
у приа11дној бли31111И Су11ца, а 16-or достиже СВОЈУ најве hу за
nадну
лонrацију . Може се посматрати ујутру
на 11СТОчном 11 ,(!у пр IIЗЛUска Сунца . Привидна
в личm1 му
м њ +1.2 до 0.0, а пречник од
4".7 до 2".7. У току фебруара се губи у Сунчевој
светлости 11 11
може с
nосмnтР,атн, јер се по
четком м ртв (3-cr) нал:~зи у rорњој конјУЈiкцији

ч

, u

поср дно nосл

подном нtбу. Тада ј

-

прсчшtКа

зnл :~ска

Су1щ:1

н:~

Јан .

Пр\10\IДНС ВеЛЈIЧIШе

0.0

И

ЗО

3".7.
Феб .

па

11сточном

небу

као

"Зорњача" пре ltзл:~ска СУЈща . У том временом

размаку прив11дни прсчник јој се м ња од

до

13".7,

а привидна оеличЈtн::Ј од -4. З до

26".8
-4.1.

Марс - Пролази кроз сазвежђа СкорПI!је, Стрелца
и Козороrа и може се nосматРати у овом троме
сечју и источном небу пре изласка Сунца. Из
аази nочетком јануара око

5h

а крајем карта

Меркур у елонгацији
Сунце улази у знак

W.

5

Сунцем

9

7'.2 N

Венера у перихелу .

Сн имак Су нца 12 сеnтембра 1957, у 10h 55 m.7 С В , на

З Меркур у афелу.

16 З Јупитер у застоју.
17 19 Венера у застоју.
19 5 Сунце улази у знак Рибе .

дlше фебруара па до крај:~ тромес чј:~ Вепера
nОСМатР ти

2З'. 9

Су нце у перигеју .
Меркур у застоју .
Венера у застоју.

Водолије .

с
ретроrрадно д:~ би се крај ем јануа ра (28-or)
нашла у доњој конјункцији с::~ Сунцем . Од сре
може

d h
З 15
5 10
б 9
16 5
20 14

28 21 Доња конјункција Венере с а

з::~

•~ера
Почетком јануара још уа к видљива као
.•В ч рtь:~ч " 11 од застоја (6-or јану:~ра) креће

се

ЗЈОI

Појаве у Сунчеву систему

с
Су1щ м . Кр:~ј м м::~рт:~ (29-or) налази се 1
нсточној
ЛOIIГUЦJJJII 11 можl! с
посматрати

yn

2h,

целу ноћ. Крајем тро ме сечја залази око
се и тада мож е посм а трати до поноhи .

П пиnе

Март

З

у

11 0 1 кој

ЦаЈС р ефле к то р 65 1055 см. б з фн .1тра
(уЗ

21 Горња конјункција Мерк:ур а
са

тр

Б е огр аду

Сунцем

1'.8

21 З Меркур у nерихелу.
21 4 Сунце улази у знак Овна,
nочетак nролећа.

29 8 Меркур у елонгацији

18'.9 Ј
љ.

p,ad>

Ч .1ЈЈ\ВК

Н;)

СТр

97)

