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После изузетно надахнутих и компетентних излагања професора
Трифуновића и професора Адамовића, мени остаје да се усмерим на резултате
Михаила Петровића у савременој науци и ослоним на објављена дела самог
Михаила Петровића Аласа1, као и научно-историјске радове професора
Трифуновића2. Када ме је госпођа Марија (Вранић-Игњачевић) позвала и питала да
ли хоћу да учествујем у предавању из серије Легенде Београдског универзитета, а
на предлог проф. Трифуновића, ја сам се питала да ли имам нешто значајно и
аутентично да кажем о Михајлу Петровићу и да ли сам компетентна за то. Онда
сам мало погледала по својој документацији и по ономе што сам до сада радила и
нашла сам у свом рачунару рад везан за аналогије динамичких система и
активне динамичке системе, који сам излагала на симпозијуму3 у Москви, а који
се односио на активне динамичке материјале4, динамичке активне системе5 и
аналогије и то сам повезала са радовима Михаила Петровића Аласа, као и
предавање на скупу HIPNEF 20006. То су и била једина моја два излагања на ту
тему. Не могу овом приликом да не поменем своју професорку из гимназије
Драгињу Николић7 која ми је први пут скренула пажњу на радове Михаила
Петровића Аласа, затим мог професора Рашковића8 и академика Татомира
Анђелића9 од којих сам такође чула о Михаилу Петровићу Аласу и
интердисциплинарности његових дела, као и о аналогијама између механичких и
електричних кола.
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Моје излагање, које ће бити више у слици, а мање у речи, везано је за оно
што сам спознала кроз Елементе математичке феноменологије и математичку
аналогију и оно што у неким наукама може да се примени, посебно у савременим
трендовима истраживања, а што је везано за динамичке системе, за аналогије
између динамичких система диспаратне природе и нелинеарне феномене у њима.
Инспирацију за то сам нашла и у делу Михаила Петровића Аласа, и то у оном делу
који је најмање математички, а много више се односи на динамичке системе
диспаратне природе.
Скуп у Москви је носио назив “Стабилност и управљање трансформисаним
нелинеарним системима” и ја сам тада користила радове професора Блекмана10
који је говорио о динамички активним материјалима на IFAC COC’2000 у Санкт
Петербургу (то су сада актуелна интересовања истраживача у свету), о
конститутивним ралацијама динамички активних материјала и о њиховом
наменском конструисању и пројектовању, као и о материјалима са спрегнутим
пољима. У таквим материјалима неке идеје препознајем, као одјек онога што је
писао Михаило Петровић о хемијским интеграторима, хемијским динамичким
системима и аналогијама између динамичких феномена диспаратне природе.
Хемијскa реакцијa, као врста методолошког решавања диференцијалних једначина
се може наћи и као методологија пројектовања динамички активних материјала или
динамички активних конструкција. Наравно, када говоримо о динамички активним
конструкцијама, то се, у последње време, огледа у применама свемирске
технологије “на земљи” и земаљским конструкцијама.
Издвојила сам теорему о тригеру спрегнутих сингуларитета11, која говори
о условима постојања, или не, спрегнутих положаја равнотеже, а може говорити и о
спрегнутим динамичким стањима релативног мировања, а којом на примеру
простог нелинеарног динамичког система можемо идентификовати појаву
бифуркације динамичких стања и услове за појаву одзива система типа хаотичног
или сличног стохастичном одзиву система, под дејством чисто једнопериодичке
силе. Кратко се то данас зове и “динамика хаоса”, а она је последица постојања
чудног атрактора12. Један од првих откривених је Лоренцов чудни атрактор (види
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слику бр. 1), чије постојање у систему повлачи постојање хаотичних процеса, а то
се популарно објашњава и тиме: да ако на једном месту лептир залепрша крилима,
на другом месту у атмосферским процесима се може појавити та хаотична
динамика. Једноставно, говори се о могућности интеракције система диспаратне
природе и једна од основа за појаву тог хаоса, практично је постојање тригера
спрегнутих сингуларитета (Слика 2.) у нелинеарним динамичким системима, као и
чудног атрактора, који у себи садржи нестабилну тачку типа седла и има фракталну
димензију. Када говоримо о линеарним системима са више степени слободе
кретања13, у њима се јавља више једнофреквентних процеса, који су међусобно
сасвим независни и међу њима нема интеракције (види слику 3.). Значи између
различитих хармоника нема интеракције и може се користити за анализу
суперпозиција једнофреквентних одзива система, док је у нелинеарним, ако
употребимо терминологију линеарних система у смислу интеракције
апроксимативних модова, изражено међудејство и имамо појаву преноса енергије
са једног хармоника једнe фреквенције на други друге фреквенције14. То је сада
тренд – да се истражи интеракција различитих процеса; примери спрегнутих
сингуларитета могу се наћи баш у тим нелинеарним динамичким системима
диспаратне природе, и у техничким, и у биолошким, и у економским и у
друштвеним наукама. На пример, овде на слици бр. 4 имамо једну комплексну
слику, на којој се види и једна елиптична плоча15, која је напрегнута
концентрисаним силама; лако се види постојање концентрација напона, а отвор је
тај нестабилни, конструктивни сингуларитет, у виду дисконтинуитета у плочи, при
чему на фотоеластичној слици и изохрома и изоклина уочавамо постојање два
стабилна сингуларитета.
Изучавала сам и пример, заиста чаробног, кретања16 једне материјалне
тачке, која се креће по кругу који ротира око једне или више оса, или чији центар
осцилује у равни и ми можемо на том примеру, да идентификујемо да се променом
конструктивних параметара добија то да се појављује или губи тај тригер
спрегнутих сингуларитета у нелинеарној динамици, као и смењивање стабилности
и нестабилности принудне динамике у таквим заиста једноставним нелинеарним
системима, под дејством једно и дво-фреквентне силе (слика. 2).
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Ово сам поредила са оним што имамо у делима Михаила Петровића Аласа 17.
На пример, то су носиоци процеса у систему: као што су импулсивни фактор,
депресивни фактор, сила трансформације, деструктивна сила, улога поља,
регулациона улога. То су све термини који се изражавају динамичка својства
система диспаратне природе и могу да се примене и на разне диспаратне системе:
биолошки, инжењерски, или друштвени (овде се не говори о систему у политичком
смислу, већ о систему ресурса којим се постиже један стабилан динамички
друштвени систем, па се говори и о заједничком интелекту на земљином шару18).
Професор Адамовић је ставио акценат на професоре од којих је Михаило
Петровић учио. Ја бих међу њима посебно издвојила великане механике
Поенкареа, Апела, Бусинеска, Кенинга, Пенлевеа19. Наиме, теорема о укупној
кинетичкој енергији тела, каже да је она једнака збиру кинетичке енергије
транслације брзином кретања центра маса тела и кинетичке енергије ротације тела
око центра маса и везана је за име Петровићевог професора Кенинга. Ако говоримо
о Поенкареу малопре сам показала Поенкареов пресек (види слику бр. 2), који се
данас користи за оцењивање карактера динамике процеса и идентификовање
динамике хаоса и за исти се одређују фракталне димензије.
Михаило Петровић је једна, уникатна, јединствена таленатована личност са
наших простора, те је и могао да, упознајући бриљантне умове у том школском и
студентском образовању добије најбоље и себе уздигне на највиши ниво
креативних способности. Ти бриљантни људи, Поенкаре, Апел, Бусинеск, Кенинг,
Пенлеве научници, чија дела и данас инспиришу истраживаче, на њега су пренели
и знање и поуздање и самопоуздање, као да су му дали и импулс и енергију, а
уствари он их је у себи имао. Зато и у богатству резултата које нам је оставио
имамо и теоријске, оригиналне резултате, али и материјализована дела кроз
патенте, моделе и скице пројеката реализације идеја.
Хтела бих да побројим неке од релевантних радова20. А то су: Рад о
математичком моделирању и аналогним рачунским машинама21 публикован 1896,
а следеће године у Паризу је објављена белешка о такозваном хидрауличном
интегратору22 - хидроинтегратору23 (1898), који је нешто касније објавио и на
17
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ekonomike regiona govorio R.I. Nigmatullin. O Stabilnom razvoju zemalja koje se transformišu i o opitu Latinske Amerike govorila je M.H.
Rostovska, a O uticaju organizacionih faktora na stabilnost upravljanja elektroenergetikom G.A. Žoludev i A.M. Šeftelj.
* Na toj sessiji u Ruskoj Dumi ja sam govorila o modeliranju aktivnih društvenih sistema, po analogiji sa aktivnim dinamičkim sistemima i
istraživanjima, projektovanju i konstrukcijama modela socijalno-ekonomskih i drugih senzora i aktivnih podsistema za aktivni i pasivni odziv
društvenih, ekonomskih, intelektualnih i drugih podsistema sistema zemalja i regiona. Pri tome sam konkretno kao glavnom resursu dala prednost
sistemu obrazovanja mladih. Ukazala sam i na mogućnost korišćenja matematičke fenomenologije i fenomenološkog preslikavanja sa opštih
nelinearnih dinamičkih sistema na društveno-ekonomsko-intelektuialne sisteme, a po ugledu na ideje iz radova M. Petrovića. * Hedrih (Stevanović),
K., Đedović, B., Moedliranje strateškog naoružavanja u višepolarnom svetu, Vojno delo, 4-5, 2000, Vojnoizdavački zavod, Beograd, str. 93-104. +
Apstrakti: engleski str. 222, francuski str. 228, nemački str. 234, ruski str. 240.
19
H. Poincaré, Darbox, É.Picard, Ch.Hermite, P. Painlevé, Apell, Tannery, Boussinesq, Koenigs, Lippmann.
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D. Trifunović: Letopis života i rada Mihaila Petrovića, SANU Beograd 1969, VIII+631 str.; * D. Trifunović: Mhailo Petrović Alas - život i delo,
Dečje novine, Gornji Milanovac, 1982, 160 str.
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Mihailo Petrović: Sur l` équation différentielle de Riccati et applications chimiques. Sityungsberichte der Kőnigl. – Bőhmischen Gesellschaft der
Wissenschaften, Praha, 1896., 39, 1-25.
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Хидроинтегратор је аналигна рачунска машина помоћу које се решавају одређене класе диференцијалних једначина

српском језику са много више детаља24, док је публиковао и превод рада на
француски језик25 . Следећи рад је графичкој интеграцији26 (1899). Технологије
нису тада могле да прате те идеје, а да јесу вероватно бисмо данас имали податак
да је Михаило Петровић један од твораца рачунара. Исти проблем је имао и
Љубомир Клерић27 – он је морао да иде у Немачку где је постојао мајстор, који је
могао да направи прототип тог његовог механизма за одређивање броја π.
На светској изложби у Паризу 1900. године у павиљону Србије био је
изложен хидроинтегратор Михаила Петровића, који је награђен бронзаном
медаљом Светске изложбе (види сику 5). Касније, 1907. године Петровић је за
проналазак хидроинтегратора награђен дипломом Друштва математичара у
Лондону.
На основу наведених радова и на основу Каталога светске изложбе у Паризу
др Драган Трифуновић28, изузетан историчар науке и познавалац живота и дела
наших математичара и механичара, 1980. године је извршио реконструкцију
Петровићевог хидроинтегратора. Тај, реконструисани хидроинтегратор се налази у
Кабинету за математику Шумарског факултета у Београду.
Радови Михаила Петровића су изазивали пажњу научника па се тако у
познатој Камке-овој књизи29 о диференцијалним једначинама из 1942. године у
одељку Апарати за решавање диференцијалних једначина нашло прилично
неповољно мишљење, које је аргументовано оспорио др Драган Трифуновић у
својој књизи30 на странама 75-77.
Овде је реч и о томе да идеје могу да се материјализују. Михаило Петровић
је волео ту реч – материјализација диференцијалних једначина и ми инжењери
много волимо тај термин, јер ако имате неку идеју, концепцију, она је допринос
науци, али ако хоћете да доприноси реалном животу мора да се материјализује
кроз неки уређај, механизам. Ми смо у Михаилу Петровићу имали таквог
теоретичара и научника, и експериментатора, који је умео да своје математичко
знање материјализује.
Из библиографије радова се види да је М. Петровић патентирао пет
проналазака. То су на пример, даљинар за потребе Војно-техничког завода у
Крагујевцу, који је израдио заједно са ђенералом Милорадом Терзићем. Патент је
откупљен и реализован у Србији и Русији (Paris-1910; No. 413730.). Затим,
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Mihailo Petrović: Sur un procèdé d`intégration graphique des équation différentielle – Comptes rendus hebdomadaires des séances de l`Académie
des Scinces, Paris, 1897., 124, 20, 1081-1084.
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Mihailo Petrović: Hidraulična integracija, Tehnički list, Beograd, 1898.
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Mihailo Petrović: Sur l` integration hydraulique des équation différentielle. American Journal of Mathematics, Baltimore, 1898., 20, 4, 293-300.
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Mihailo Petrović: Appareil à pour l` integration graphique de certains tzpes d`équations différentielles.- American Journal of Mathematics ,
Baltimore, 1899., 22, 1, 1-12. ; * Petrović, M., (1896), O diferencijalnim jednačinama prvog reda koje se mogu grafički integraliti pomoću g.
Klerićevog šestara, Glas LI, 18 (1896), str. 313'316. ; *Petrovich, M., (1890), Intégration grphique de certains tzpes d`équations differentielles du
premier ordre – Bulletin de la Sic. Math. de France, 27 (1890), pp. 200-2005.
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Trifunović, D., (1989), Matematički instrumenti Ljubomira Klerića, , Istorijski spisi matematike i mehanike, Matematički institut, Istorija
matematičkih i mehaničkih nauka, knjiga 2, str. 65-84. * Hedrih (Stevanović), K. , Akademik Ljubomir Klerić (1844-1910), Biobiliografija, poglavlje u
knjizi: Život i delo srpskih naučnika, urednik akademik Miloje Sarić, Srpska Akademija nauka i Umetnosti, Biografije i bibliografije, knjiga I, , str. 129179, Beograd 1996. SANU Beograd.
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Erich Kamke (1890-2961), nemački matematičar i objavio je pedeset i pet naučnih radova iz teorije običnih i parcijalnih diferencijalnih jednačina i
drugih oblasti matematike, kao i sedam udžbenika i monografija, od kojih je najvažnija Differential gleichungen, Lősungsmethoden und Lősungen 1.
Gewőhnliche Differentialgleichungen, XXVI – 642 S. Leipzig 1942. )Mathematik und ihre Anwendung in Monographien und Lehrbűchern, Bd. 18).
To je do sada najbolja zbirka integrabilnih partikularnih običnih diferencijalnih diferencijalnih jednačina.
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D. Trifunović: Mhailo Petrović Alas - život i delo, Dečje novine, Gornji Milanovac, 1982, 160 str.

конструкција зупчаника преносника (Paris-1913; No. 463082) по др Д.
Трифуновићу, је претеча аутомобилских мењача аутомобила и омогућава да
пренос броја обртаја буде константан. Не треба заборавити ни патенте у Патентном
заводу у Француској. Међу њима су: Вечити календар реализован у више хиљада
примерака (Paris – 1916; No. 480788.), и патент дубиномера модела мерења дубине
тела потопљеног у воду (например подморнице), а инспирисан је, нажалост, ратом.
Енглески адмиралитет је похвално оценио овај Петровићев дубиномер (Paris –
1918; No. 96371). Овим патентима треба додати и модел ефикасног избегавања
минског поља (Mémoire No. 120, 1920).
У време Михаила Петровића ми нисмо имали рачунске машине – имали смо
само његове идеје – али сам у књизи Роџера Пенроуза: Нови императоров ум31,
(слика 6), која говори и о компјутерским симулацијама и о могућностима рачунара
да нумеричким и другим рачунарским методама идентификује нелинеарне
феномене, који се јављају у системима диспаратне природе и феномене који су
аналогни, практично препознала идеје Михаила Петровића Аласа.
Има још једна књига, која је пре десетак година била бестселер (слика 5),
под називом Хаос32, аутора Џемса Глика, који је био истраживач у НАСА центру,
а бавио се и научном публицистиком, а у којој можемо да препознамо и неке од
идеја Михајла Петровића, у савременом, али и популарном издању и нађемо
илустрацију онога што има и у радовима Михаила Петровића још 1923 године, али
овде прикаазано, процесом компјутерске симулације и када се говори о, рецимо,
раду срца, динамици хаоса и сл. Например у тој књизи налазимо и слику 7, која
представња графичку илустрацију итеративног процеса приближног нумеричког
решавања биквадратне једначине, која има четири корена, четири тачна решења:
два реална корена једнака плус/минус један и два имагинарна корена плус/минус
имагинарна јединица. Боје на приказу зависе од почетне вредности нумеричке
итерације и броја итерација при којима приближно решење конвергира или
дивергира ка или од тачне вредности корена.
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Roger Penrose, The Emperor’s New Mind, concerning Computers, Minds and the Laws of Physics, ISBN 009 977170 S,Oxford University Press
1985/ 1990.
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James Gleick, Chaos, Making a new Sciences, Penguin BOOKS, ISBN 014 00 92501, 1987/1988.

Слика 1. Лоренцов атрактор и лепи фрактални скупови
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Слика 2. Poincaré-ови пресеци за Mthieu-Hill-ову диференцијалну једначину која описује
нелинеарну динамику тешке материјалне тачке, која се креће по кругу са принудно осцилујићим
центром – једнофреквентна параметарска и двофреквентна спољашња побуда34
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б*

Слика 3. а* Једнофреквентни процес у линераним и нелинеарним системима35
б* Интеракција хармоника у двофреквентном режиму нелинеарног динамичког система –
резонантни опсег фреквенција36
33
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Hedrih (Stevanović), K. and Pavlov, B., (1993), Strange attractors of the phase portrait of motion of a heavy material point along the circle with an
oscillating center and under the influence of two frequency couple, Proceedings of the 2nd International Conference on nonlinear Mechanics, Beijing
1993, Peking University Press, ICNM-2, 1993. Abstract 514, Proceedings pp. 938-944.
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Mitropolyskiy, Yu.A, , (1964), Problemi asimptoticheskoy teorii nestashionarnih kolebaniy, Nauka, Moskva, pp. 431. * Hedrih (Stevanović) K.,
Izabrana poglavlja teorije nelinearnih oscilacija, Izdanje Univerziteta u Nišu, (1975) 1977, str. 180, lat. * Mitropolskiy Yu.A., Nguyen Van Dao,
Lectures on Asymptotic Methods of Nonlinear Dynamics, Vietnam National University Publishing House, Hanoi, 2003, p. 494.

a*

b*

c*

d*

e*

f*

m*

p*

g*

h*

l*

n*

q*

r*

s*

t*

Слика 4. Графички приказ тригера спрегнутих сингуларитета у нелинеарним механичким системима
диспаратне природе као и у електричном колу; a*, b*, c*, d* и e* Графички прикази експерименталних
података мерења кинетичких параметара нелинеарних осцилација лежишта центрифугалних пумпи у радном
режиму37; f*, g* и h* Фотоеластична слика стања напона са тригером спрегнутих сингуларитета на примеру
елиптично-прстенасте плоче оптерећене концентрисаним силама38; e*, f*, g*, h* и l* Графички приказ чудног
атрактора и одговарајуће нелинеарне динамике система са тригером спрегнутих сингуларитета;. q* , s* и t*
Poincaré-ов пресек нелинеарне динамике тешке материјалне тачке по кругу са осцилујућим центром. l* , m*, n*
и r* Приказ тригера спрегнутих сингуларитета и чудног атрактора у нелинеарном електричном колу.
36
Hedrih (Stevanović), K., (1985), Multifrequency forced vibrations of thin elastic shells with a positive Gauss' curvature and finite deformations,
Theoretical and Applied Mechanics, 11, Beograd 1985, pp. 51-58.
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Hedrih (Stevanović), K., Praščević, M., (1994), Oscilatorni fenomeni u radu hidroagregata, Zbornik radova Fakulteta zaštite na radu, (Vibration
Regime Phenomenon in the Operation of the Double Flow Volute Casting pump Driven by Elektromotor), Deo predavanja po pozivu, X naučni skup
čovek i radna sredina, Preventivni inženjering i informacione tehnologije, 1994. Poseban separat od str. 19.
38
Hedrih (Stevanović), K., Jovanović, D., (1995), The strain state of the elliptical-annular plate by the complex variable function and conformal
mapping method, Theoretical and Applied Mechanics, N 21, 1995, Beograd, pp. 29-45. * Hedrih (Stevanović), K., Jecić, S., Jovanović, D., (1990),
Glavni naponi u tačkama konture eliptično-prstenaste ploče ravno napregnute parovima koncentrisanih sila, 8 str. Tehnika, Mašinstvo, N11-12,
Beograd, str. 731-738. * Hedrih (Stevanović), K., Jecić, S., Jovanović D., (1990), The Principal Stresses on the Points of the Contour Ellipticalannular Plate Strained by the Pairs of the Two Opposing Concentrated Forced, Abstracts GAMM, Hanover, april 1990.

Слика 5. Слике модела хидроинтегратора Михаила Петровића Аласа
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Слика 6. Корице публикација: James Gleick, Chaos, Making a new Sciences, Penguin BOOKS, ISBN 014 00 92501,
1987/1988. и Roger Penrose, The Emperor’s New Mind, concerning Computers, Minds and the Laws of Physics, ISBN
009 977170 S, Oxford University Press 1985/ 1990., које садрже и идеје Михаила Петровића о феноменолошком
пресликавању, које се препознају у “компјутеризованом издању”.
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Слика 7. Графичка илустрација итеративног процеса приближног нумеричког решавања биквадратне
једначине, која има два реална корена једнака плус/минус један и два имагинарна корена плус/минус
имагинарна јединица, у функцији од почетне вредности итерације и броја итерација при којима приближно
решење конвергира или дивергира од тачне вредности корена. .
Напомена и изјава захвалности: На предавању је приказана PowerPoint презентација коју је
урадила К. (Стевановић) Хедрих, за своје излагање. Иста садржи велики број слика и фотографија из
публикованих и овде цитираних историјско-научних дела др Драгана Трифуновића о Михајлу Петровићу
Аласу. У завршном делу предавања др Драган Трифуновић, је веома надахнуто и зналачки коментарисао
делове те презентације, која се ослања на његове публиковане историјско-научне списе о Михаилу
Петровићу40. Захваљујем др Драгану Трифуновићу на позиву да учествујем у предавању о великану наше
науке у серији Легенде Београдског универзитета.
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