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Репрезентативна издања, као што је ова монографија, подразу-
мевају ангажовање, ентузијазам и сарадњу већег броја људи и институ-
ција. Овом приликом желимо да се захвалимо свима који су учествова-
ли или на неки начин допринели или помогли настанак и објављивање 
овог дела.

Нашу захвалност на уложеном труду упућујемо пре свега ауто-
рима тематских прилога који су на високом и стручном нивоу освет-
лили главна места из научне и личне биографије Михаила Петровићa 
Аласа, а притом успели да очувају увек важну компоненту читљивости 
и занимљивости текста за општу публику. Захваљујемо се госпођи Сне-
жани Крстић-Букарица и госпођи Невени Ђурђевић из Сектора за изда-
вачку делатност САНУ за добро урађену лектуру и њиховом доприносу 
да лепо написана реч изгледа још лепше.

Монографија је илустрована многобројним фотографијама и 
копијама докумената које су добијене захваљујући љубазности Архива 
САНУ, Библиотеке САНУ, Математичког института САНУ, Архива Ср-
бије, господина Виктора Лазића из Удружења „Адлигат“, господина Јо-
вана Ханса Ивановића и његовој Фондацији „Михаило Петровић Алас“, 
ОШ „Михаило Петровић Алас“, Универзитетској библиотеци „Светозар 
Марковић“, Музеја града Београда, Завода за уџбенике у Београду, Вир-
туелној библиотеци Математичког факултета у Београду и Дигиталном 
легату „Михаило Петровић Алас“.

Издавање ове публикације финансијски су помогли ЈП „Србија-
гас“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, пре свега кроз 
научне пројекте у којима учествује већи део аутора прилога, и компанија 
Телеком Србија. Упућујемо им велику захвалност за учињену помоћ.

На крају, захваљујемо се господину Мирку Милићевићу из изда-
вачке куће „Досије студио“ за одличну техничку припрему монографије.

С. Пилиповић, Г. Миловановић, Ж. Мијајловић
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РЕЧ УРЕДНИКА

Већ први сусрет са делом Михаила Петровића указује на личност која је по многим 
одликама била полихистор. Академик Петровић био је пре свега надарен математичар и 
угледан професор Универзитета у Београду, али и рибар, књижевник, филозоф, музичар, 
светски путник и путописац. Имао је диплому из математике Велике школе у Београду и 
стекао лисанс из математике, физике и хемије на Сорбони. У 26. години, свега годину дана 
по завршетку редовних студија, на истом универзитету брани докторат математичких на-
ука као студент чувених француских математичара Анриja Поенкареа, Шарла Ермитеа и 
Шарлa Емилa Пикара. Већ исте 1894. године постаје професор Велике школе и доноси дух 
француске математике у Београд. Тада почиње његово дуго и плодно путовање кроз науку 
док, захваљујући њему, Београд хвата корак у математичким наукама са другим великим 
европским центрима. Постао је покретач и вођа српске математике и снажно допринео 
духу савремене европске науке у Србији.

Петровић је подједнако добро познавао и добијао прворазредне резултате у неко-
лико математичких области: диференцијалним једначинама, нумеричкој анализи, теорији 
функција комплексне променљиве и геометрији полинома. Занимао се и за природне на-
уке, хемију, физику и биологију, у којима је такође објављивао научне радове. У научном 
раду задовољавао је строге стандарде најразвијенијих европских држава. У бриљантном 
успону, за свега неколико година, до почетка 20. века написао је тридесетак радова које је 
објавио у водећим европским математичким часописима. Зато је већ са 30 година изабран 
за члана Српске краљевске академије, а убрзо и многих иностраних академија и угледних 
струковних друштава. Доживео је такође највећу почаст светске математичке заједнице: 
налази се у малој групи математичара (13) који су имали бар пет пленарних или преда-
вања по позиву на Светском конгесу математичара (ICM). Одржао је пет таквих преда-
вања: 1908, 1912, 1924, 1928. и 1932. У математичкој заједници сматра се да је један овакав 
позив еквивалентан “of an induction to a hall of fame”. Поред тога, узима се да је Петровић 
основао нове научне дисциплине, математичку феноменологију и теорију математичких 
спектара. Изумео је неколико аналогних рачунских машина, имао техничке патенте и био 
главни криптограф српске и југословенске војске. До Другог светског рата, све докторске 
дисертације из математике које су одбрањене на Универзитету у Београду урађене су под 
његовим менторством. У вези са тим је и једно од највећих и најважнијих достигнућа
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професора Петровића – оснивање српске математичке школе. Из ове школе изашао је ве-
лики број угледних математичара не само у Србији, већ и широм света.

Ове, 2018. године, српски математичари и Српска академија наука и уметности 
обележавају 150 година од рођења Михаила Петровића Аласа. Током године, Академија 
је организовала велику изложбу посвећену Петровићу, свечани скуп и конференцију. Ова 
монографија једно је од обележја овог важног јубилеја српске математике. О Петровићу се 
доста писало, крајем прошлог века објављена су његова сабрана дела. Зато су уредници и 
писци ауторских прилога имали доста тежак задатак да пронађу нове детаље из живота 
и дела професора Петровића. Тим пре што је његово дело огромно, креће се у разним 
правцима и обухвата теме које је на први поглед тешко спојити. Како је једном приликом 
споменуо Драган Трифуновић, Петровићев биограф и велики познавалац његовог дела, 
потребан је скоро читав један институт који би обухватио целокупно стваралаштво про-
фесора. Зато смо себи поставили релативно скроман циљ, да кроз избор тематских при-
лога осветлимо главна места у Петровићевом животном путу и делу, време и околности 
у којима је живео, као и то где се данас налази српска математичка школа. Аутори су у 
писању својих прилога избегавали техничке детаље и претерану употребу математичког 
језика. Отуда је монографија намењена општем читаоцу, пре свега онима које занима ис-
торија српске науке и како је она настајала на прелому 19. и 20. века, али и онима који 
желе да упознају живот једног изврсног математичара и универзалног ствараоца и, може-
мо сасвим слободно рећи, једне необичне личности.

Ж. Мијајловић, С. Пилиповић, Г. Миловановић







МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС:
ЖИВОТ И ДЕЛО





МЕХАНИКА И ИНЖЕЊЕРСТВО У ДЕЛУ 
МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА*

Катица Р. (СТЕВАНОВИЋ) ХЕДРИХ
Математички институт САНУ
Универзитет у Нишу, Машински факултет

„Права поезија и истнска наука, имају не 
само додирних тачака, већ чак и дубоких 
заједничких црта. Једна од таквих црта и 
то баш она о којој је, покадшто, тешко и 
разазнати шта је ту наука, а шта поезија, 
јесте откривање и искоришћавање слич-
ности међу диспаратним елементима и 
фактима.“

Михаило Петровић, 1925.

Евидентно је да је Михаило Петровић, као оснивач српске 
математичке школе и инспиратор многобројних српских математи-
чара његове „прве генерације докторанада“ био изузетно духовно 
утицајна личност свог времена. И баш зато је Михаило Петровић 
првенствено слављен као математичар, а запостављена је промо-
ција ризнице његових идеја и резултата достигнутих у другим и 
многобројним областима стваралаштва, који су исто тако значај-
ни. Тек ове јубиларне године, поводом 150 година од рођења Ми-
хаила Петровића, изложбом у Галерији Српске академије наука и

* Проширен и допуњен рад првобитно објављен у каталогу Михаило Петровић 
Алас: родоначелник српске математиче школе (САНУ, 2018)
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уметности дат је приказ скоро свеобухватне мултинаучне и мултистваралачке ризнице 
дела, који је савременим генерацијама стављен на увид [11, 12].

Механика, као базна наука машинског инжењерства, а и других техничких наука, 
је веома комплексна наука, али и основа за примене у многим природно-математичким 
и техничким наукама, као и у многим применама мултидисциплинарнх истраживања. Та 
чињеница указује на својства широке лепезе фундаменталних знања које мора поседо-
вати стваралац у области мехатронике и машинског инжењерства, као и спопсобност да 
мноштво мултидисциплинарних идеја спрегне и материјализује у реалне и корисне ин-
жењерске системе од практичног интереса.

Михаило Петровић је био јединствени и бриљантни српски математичар, и ин-
спиратор и научник широке научне културе мултидисциплинарних теоријских и при-
мењених знања и умења, као и способности да идеје материјализује кроз остварења и у 
виду конструкција у области мехатронике и машинског инжењерства.

Петровићеву теорију приказану у публикованим делима Елементи математич-
ке феноменологије [5, 6] и Феноменолошко пресликавање [3, 10], многи тумаче и као „ма-
тематичке основе природне филозофије“ асоцирајући и на Њутново дело Philosophiae 
Naturalis Principia Mathematica (Математички принципи природне филозофије), која 
је публикована маја 1687. године. То поређење је прихватљиво и свакако од значаја за 
изучавања и у области когнитивних наука. Међутим, по мом мишљењу, та Петровићева 
теорија добија на значају у примени и идентификацији истих модела нелинеарних 
динамика у физички сасвим диспаратним областима наука, кроз постизање трансфера 
достигнутих сазнања и знања из једне у другу област природних и техничких, па и 
друштвених наука [1, 2, 13].



МЕХАТРОНИКА И МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
У ПАТЕНТИМА МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА

У основи реализованих уређаја мехатронике и машинских конструкција и про-
наласка хидроинтегратора несумњиво, поред знања математике, стоје знања нелинеарне 
динамике и механике флуида, базних наука машинског инжењерства.

Михаило Петровић је често истицао кованицу – материјализација диференцијал-
них једначина. Инжењери воле тај термин, јер ако се има нека идеја која је допринос на-
уци, она заиста може дати допринос реалном животу и стандарду само ако се оствари 
кроз некакав конкретан уређај, механизам или машину. Михаило Петровић био је теоре-
тичар и научник, али и експериментатор и конструктор, који је умео да своја теоријска 
знања и своје математичко знање примени до степена, који кроз замишљени модел ди-
намике, може бити предат инжењерима на реализацију. Неки примери таквих практично

Слика 1. Даљинар 
земаљске артиљерије: 
„Télémètre à sextant“ и 
под бројем 413.730
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Слика 2. Скица дела мехатроничког механизма даљинара – под називом „Télémètre à sextant“ и под патентним 
бројем 413.730



оријентисаних расправа и остварених идеја су: рад о математичком моделирању и ана-
логним рачунским машинама и хидраулични интегратор – хидроинтегратор, даљинар за 
потребе Војно-техничког завода у Крагујевцу.

Овде ћемо представити неколико изума мехатронике и машинских конструкција, 
кроз приказе 10 патената, који су имали занимљиве и важне примене. Сваки од ових про-
налазака и уређаја илуструје висок ниво Петровићеве креативности и способности да 
апстрактне идеје и нацрте преточи у врло употребљиве справе и изуме мехатронике и 
машинског инжењерства.

Из библиографије радова, али и архивских докумената Завода за патенте у Фран-
цуској и Великој Британији, сазнајемо да је Михаило Петровић патентирао десет пронала-
зака. За девет је добио патенте у Француској, а за један у Великој Британији.

Слика 3. Скице Петровићевог Вечитог календара
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Први патент је даљинар, конструисан 
за потребе Војно-техничког завода у Крагује-
вцу. Ову направу израдио је заједно са ђене-
ралом српске војске Милорадом Терзићем. 
Патент је откупљен и реализован у Србији и 
Русији (Paris-1910; No. 413730.). Пријаву за 
овај патент Петровић је поднео француском 
Заводу за патенте 11. фебруара 1910. године, а 
патент под бројем 413.730 издат му је 17. авгус-
та исте године (слике 1 и 2).

Петровићев Вечити календар, уписан 
је као ауторски оригинални допринос у њего-
ву библиографију, а озваничен патентом под 
бројем 480.788, који му је 21. септембра 1916. 
године издао француски Завод за патенте, а на 
основу поднете документације и пријаве 27. ја-
нуара 1916. године (слика 3).

Следећи изум је конструкција зупча-
ника преносника (Paris-1913; No. 463082), из 
области машинских конструкција машинског 
инжењерства. Ова патентирана машинска кон-
струкција, по мишљењу др Д. Трифуновића, 
претеча је аутомобилских аутоматских мењача 
аутомобила и омогућава да пренос броја обр-
таја буде константан. Овај патент Петровић је 
пријавио заједно са Светоликом Поповићем, 
машинско-бродарским инжењером из Српског 
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бродарског друштва. Пријаву за патент поднео је француском Заводу за патенте 29. сеп-
тембра 1913. године, а патент под бројем 463.082 издат му је 13. фебруара следеће године 
(слика 4).

Проналазак под именом вишестепени зупчасти преносник са завојним коничним 
зупчаницима пријављен је 31. августа 1912. године, а патент је одобрен 17. јануара 1913. 
године под бројем 447.861, од француског Завода за патенте. Овај патент је пријавио зајед-
но са Светоликом Поповићем, званим Суљим, машинско-бродарским инжењером из Срп-
ског бродарског друштва. Овај модел патента је сличне структуре као патентирани модел 
под називом конструкција зупчаника преносника (Paris-1913; No. 463082), а који се води 

Слика 4. Скица модела конструкција зупчаника преносника (Paris-1913; No. 463082) патент под бројем 463.082, издат
13. фебруара 1914. године
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под бројем 463.082, а који му је издат 13. фебруара 1914. године, а на основу пријаве 29. 
септембра 1913. године, и представља нову генерацију зупчастог преносника за аутомо-
билске преноснике (слике 4 и 5).

И следећи Петровићев проналазак припада овој групи машинских конструкција 
у виду зупчастих преносника снаге и броја обртаја. Он је патентиран под именом ауто-
мобилски мењач и под патентним бројем 476.320, а на основу пријаве од 17. октобра 1914. 
године, патент је одобрен 27. јуна, наредне, 1915. године (слика 6).

Уређај за брзо лансирање и избацивање пројектила, који је намењен за употребу 
на старом типу топова, и у води и у ваздуху, као и на копну и на мору, заштићен је фран-

Слика 5. Проналазак под именом вишестепени зупчасти преносник са завојним коничним зупчаницима пријављен је
31. августа 1912. године, а патент је одобрен 17. јануара 1913. године под бројем 447.861, од француског Завода за патенте.
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цуским патентом број 503.321. Пријаву за овај проналазак Петровић је поднео 22. фебру-
ара 1918. године француском Заводу за патенте, а француски патент под бројем 503.321, 
одобрен му је 8. јуна 1920. године (слика 7). Овим уређајем је остварена почетна сопствена 
ротација пројектила приликом испаљивања из глатке цеви топа старог типа. Саопштена 
почетна сопствена ротација пројектилу у испаљивању, омогућавала је мањи отпор кре-
тању пројектила кроз различите средине (ваздух или воду).

Слика 6. Скица аутомобилског мењача, патентни број 476.320
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Слика 7. Скица уређаја за избацивање и лансирање пројектила, који је намењен за употребу и у 
води и у ваздуху, као и на копну и на мору. Заштићен је француским патентом број 503.321.
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Последњи патентирани проналазак, који налазимо записан у Петровићевој биб-
лио графији, представља модел мотора са клипом наизменичног дејства, чије је главно 
вретено изведено са завојницом за пренос кретања клипа. За овај модел мотора патентну 
пријаву Петровић је поднео 15. фебруара 1918. године, а патент под бројем 495.040 добио 
је 26. септембра наредне године (слика 8).

Слика 8. Скица модела мотора са клипом наизменичног дејства, патент број 495.040



Уређај за брзо лансирање и брзо одређивање ватре био је значајан Петровићев про-
налазак за војну примену. Пријаву за овај проналазак Петровић је поднео 7. децембра 
1917. године француском Заводу за патенте, а француски патент под бројем 493.774 му је 
одобрен 21. августа 1919. године (слика 9).

Слика 9. Уређај за брзо лансирање и брзо одређивање елемената ватре. Петровић је пријаву за овај уређај поднео 7. децембра 
1917. године француском Заводу за патенте, а француски патент под бројем 493.774 одобрен му је 21. августа 1919. године.
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Овим патентима треба додати и модел ефикасног избегавања минског поља (Mémoire 
No. 120, 1920). Петровић је, такође у Француској, патентом заштитио уређај под називом 
Направа за обезбеђивање пловности бродова после оштећења проузрокованих сударом, ми-
ном, торпедом или насукавањем. Ова направа је састављена из већег броја тела, у виду 
балона са одговарајућим изворима гасова под притиском за њихово надувавање, којима 
се може управљати ручно, даљински или аутоматски, помоћу одговарајућег електромаг-
нетног уређаја. Надувавање саставних делова ове направе доводи до спречавања или ус-
поравања потонућа пловила (брода). Пријаву патента за ову направу Петровић је поднео 
француском Заводу за патенте 24. новембра 1917. године, а патент под бројем 515.072 му 
је издат тек 24. марта 1921. године (слика 10). Овај патент заштитио је 1918. и у Великој 
Британији под бројем 121.279 (слике 10, 11 и 12).

Поред патентима заштићених техничких уређаја мехатронике и машинског ин-
жењерства, Михаило Петровић је аутор и серије проналазака за које нема података да су 
заштићени патентима. Једна од тих справа је хидраулични интегратор, коме је посвећено 
посебно поглавље ове монографије. Овде смо описали један број уређаја на основу ориги-
налних патентних елабората доступних података у електронском облику.

Дубиномер је Петровићев проналазак намењен за мерење дубине на коју је неко 
тело потопљено у воду – делимично (нпр. брод) или потпуно (нпр. подморница). У лите-
ратури се може наћи податак да се уз овај патент наводи број 96371 из 1918. године, као и 
да се енглески адмиралитет позитивно изјаснио о њему. Према неким наводима, Петро-
вићу је упућен позив британских адмирала поводом тог проналаска, али о томе нема пи-
саних докумената. Могуће је да број поменут уз овај проналазак представља број поднете 
пријаве француском Институту за индустријску својину (Institut national de la propriété 
Industrielle) или некој другој патентној институцији.

* * *

Приликом истраживања Петровићевих патената, мр Снежана Шарбох је претра-
живала доступне европске патентне базе, а и цитирала мој чланак из публикације Леген-
де Београдског универзитета. Тим поводом посебно корисним показали су се Европски 
завод за патенте (ESPACENET) и Немачки завод за патенте и жигове (DEPATISNET). На 
молбу аутора овог текста, др Ивана Атанасовска наставила је претраживања патентне 
базе Espacenet (European Patent Office) и пронашла патентну документацију свих десет 
Петровићевих патената. У њима је потврђен укупан број од 10 (десет) Петровићевих 
одобрених патената, и на основу тога је састављена табела у прилогу. Од тога, девет 
проналазака је патентирано у Француској и један у Великој Британији. Ипак, не може-
мо са сигурношћу тврдити да је то и коначан број патентираних проналазака Михаила 
Петровића.
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Слика 10. Направа за обезбеђивање пловности бродова после оштећења проузрокованих сударом, мином, торпедом или 
насукавањем
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Слика 11. Једна од скица патента одобреног у Великој Британији, под патентним бројем 121.279, за проналазак под 
називом направа за обезбеђивање пловности бродова после оштећења проузрокованих сударом, мином, торпедом или 
насукавањем.
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Слика 12. Прва страна одобреног патента под патентним бројем 121.279, за проналазак под називом направа за 
обезбеђивање пловности бродова после оштећења проузрокованих сударом, мином, торпедом или насукавањем. Овај 
проналазак је пријављен у Великој Британији, дана 23. октобра 1918. године, а одобрен је под патентним бројем 121.279.
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ТАБЕЛА ПАТЕНТИРАНИХ ПРОНАЛАЗАКА МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА

Број
патента

Оригинални назив 
патента

Превод назива
патента на
српски језик

Датум
подношења 
пријaве 

Датум
издавања 
патента

Супријавилац 
пријаве
патeнта 

1 FR 1413.730 Télémetre a sextant Даљинар 11. 2. 1910. 17. 8. 1910. Терзић
Милорад

2 FR 447.861 Changement de vitesse 
avec pignons étagés 
reccordés par des 
engrenages en héllice 
conique

Вишестепени зупчасти 
преносник са завојним 
коничним зупчаницима

31. 8. 1912. 17. 1. 1919. Поповић 
Светолик

3 FR 463.082 Changement de vitess Конструкција зупчани-
ка преносника

29. 9. 1813. 13. 2. 1914.

4 FR 476.320 Changement de vitess Аутомобилски мењач 17. 10. 1914. 27. 7. 1915.

5 FR 480.788 Cadran calendrier pour 
objets d’horlogerie, de 
bijeouterie et autres

Вечити календар 27. 1. 1916. 21. 9. 1916.

6 FR 515.072 Dispositif pour assurer 
la flottabilité des navires 
en danger

Направа за обезбеђи-
вање пловности бродо-
ва после оштећења про-
узрокованих сударом, 
мином, торпедом или 
насукавањем

24. 11. 1917. 24. 3. 1921.

7 FR 493.774 Appareil pour la 
détermination rapide 
des elements de tir sur 
aéronefs

Уређај за брзо ланси-
рање и брзо одређи-
вање ватре 

7. 12. 1917. 21. 8. 1919.

8 FR 495.040 Moteut Мотор са клипом наиз-
меничног дејства

15. 2. 1918. 26. 9. 1919.

9 FR 503.321 Appareil imprimant 
un movement rapide 
aux bombes, mines 
aériennes et torpilles 
aériennes lamcées par 
un canin lisse

Уређај за избацивање и 
лансирање пројектила

22. 2. 1918. 8. 6. 1920.

10 GB 121.279 Means for Assuring the 
Buoyance of Fhips

Направа за обезбеђи-
вање пловности бродо-
ва после оштећења про-
узрокованих сударом, 
мином, торпедом или 
насукавањем

23. 10. 1918.

FR и GB представљају двословне ознаке Француске и Велике Британије према одговарајућем стандарду Светске 
организације за интелектуалну својину (World Intellectual Property Organization, скраћено WIPO)
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ЗАКЉУЧНИ КОМЕНТАР О ПЕТРОВИЋЕВИМ
ИЗУМИМА И ПАТЕНТИМА

Резултати добијени разним претраживањима литературе, као и проверама кроз 
разне патентне базе, показали су да је Михаило Петровић аутентични аутор најмање десет 
оригиналних проналазака мехатронике и машинских конструкција, а и са тим и најмање 
десет патената. Поред пет француских патената, о којима је раније говорио и писао др 
Драган Трифуновић [7, 8, 9], садашњим истраживањима пронађена су још четири фран-
цуска патента и један британски патент. Међутим, не можемо са сигурношћу тврдити да 
је то, у суми, коначан број патентираних проналазака Михаила Петровића.

Гледано са ове временске дистанце можемо тврдити да је напредак у Србији, не 
само у математичким наукама, већ и другим природним, друштвеним, као и техничким 
наукама, започет неким од дела Михаила Петровића у различитим областима науке и ин-
жењерства. О Петровићу се углавном писало као о математичару, тако да је тај аспект 
мултидисциплинарности његовог живота и рада у историјским приказима био донекле 
запостављен. Можемо узети да Петровић почиње да се занима за практичну страну науке 
у периоду 1889–1894, када борави у Паризу и где стиче темељна знања, не само из мате-
матике већ и других наука, пре свега физике и посебно теоријске и примењене механике 
и схвата разлику између геометрије и динамике. На Сорбони као одличан студент добија 
дипломе из математике и физике и докторат из математичких наука код чувених фран-
цуских математичара Ермитеа, Пенлева и Пикара, али развија своје таленте под утицајем 
Поенкареа (Poincaré), као један од три студента докторанада тог јединственог научника 
са многобројним мултидисциплинарним резултатима. У Београд долази 1894. и убрзо 
показује свој раскошни таленат кроз широку лепезу научних резултата и практичних 
открића, проналазака и патената из области мехатронике и машинског ижењерства, али и 
својим хидрауличним интегратором постаје претеча стваралаштва у области рачунарства. 
Петровић је у свом практичном раду, како и сам истиче на више места, инспирисан 
својим значајним делом из природне филозофије, Математичком феноменологијом. 
Његови Елементи математичке феноменологије су снажан алат за примену филозофије 
феноменолошког пресликавања у другим природним наукама. У том погледу, сваки изум 
и патент за њега је био пример материјализоване идеје. На значај ове теорије, одмах 
по њеном објављивању, указао је и великан српске науке Милутин Миланковић [3], уз 
коментар да је „штета што је публикована само на српском језику“, те да није доступна 
тадашњој светској научној јавности.
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