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Часопис за све пријатеље физике
Откријте занимљиву физику

Џоел Ахенбах, колумниста Вашингтон 
Поста, у најновијем броју Националне 
географије по ку шава да нам одговори 

на питање зашто пош ту је мо Ајнштајна. Можда 
зато, примећује он, што је Ајнштајн до својих 
највећих открића дошао у слободно време!? 
Наиме, 1905. године, Ајн штајн је радио као 
службеник патентног завода у Берну, осам сати 
дневно, шест дана у недељи и био је задовољан 
својом платом. Не може се за њега рећи да је 
тад био професионални физичар. Ноћу је са 
пријатељима расправљао о физици и из тих 
расправа су проистекле чудесне идеје ко ји ма 
се данас дивимо и чију стогодишњицу прос лав-
љамо (специјална теорија релативности, Бра-
у но во кретање, фотоелектрични ефекат). Тек 
су та открића отворила Ајнштајну пут до уни-
вер зи тета, чиме је физика постала његово ос-
новно занимање. Рад на универзитету је до вео 
до опште теорије релативности. Ахенбах каже: 
“Млади Ајнштајн је био незаустављив и у па
тен тном бироу и на универзитету. Можемо 
да га упоредимо са добрим кошаркашем – био 
је и вањски и унутрашњи играч. Скокшут из 
даљине или погодак испод коша, свеједно. Мож
да је ово поређење помало чудно или ново, али 
Ајнштајну би се вероватно допало.”
Ако би му се допало ово поређење, нема никакве 
сумње да би му се свидео и овај број Младог 
физичара. 
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Скакачи северне хемисфере, ује
ди ните се!

Научници из Минхена (Немачка) су спровели 
истраживање и тврде да би промена орбите Зем-
ље вероватно зауставила глобално загревање, 
про дужила обданицу и донекле уједначила кли-
му на нашој планети.  У њиховом извештају сто-
ји да би Земља могла да напусти своју тренутну 
орбиту услед силе која би потицала од скока 
много становника планете. Професор Низвард 
са својим сарадницима са смера за гравитациону 
фи зику је проценио да је за то потребно најмање 
ше ст стотина милиона људи који ће на северну 
хе мисферу истовремено доскочити.

Исти тим научника је до сада пратио утицај 
многобројних краткотрајних импулса који су 
предати Земљи, као нпр. сеизмографска сни-
ма ња која су вршена приликом удара комете 
у Зем љу на подручју Тихог океана 2001. го ди-
не, као и снимања за време финалне утакмице 
Свет ског првенства у фудбалу 2002. када су се 
гле даоци симултано померали. Научници твр-
де да ће глобална загрејаност планете, која је у 
сталном порасту, за четврт века бити дупло већа 
од тренутних 0.8 степени Целзијусове ска ле. Са 
заједничким скоком би се глобална за грејаност 
вратила  ка Целзијусовој нули за пет наестак 
година, а климатске промене би  се нај више при-
ме тиле на екватору где би средња тем пе ра тура 
опала за око осам, док би на половима порасла 
за  око десет степени.

Дан када треба да “спашавамо” нашу пла-
нету је 20. јули 2006. а потенцилајни “спа си-

оци” се могу пријавити на www.worldjumpday.
org. На истом месту се може пронаћи још за-
ним љивости. Покажимо слогу и учинимо једно 
добро дело за нашу планету.

Живот на Марсу?

Екипа истраживача из Европске свемирске аген-
ци је и са Универзитета у Мичигену (САД) је 
открила присуство метана на Марсу. Они тврде 
да је то наговештај могућег постојања живота на 
Црвеној планети. Биолошка производња метана 
је једна од могућности, јер је на Земљи метан 
готово потпуно добијен из биолошких извора.  

Како је метан настао на Марсу је велико пи-
та ње и постоји неколико могућности. Једна од 
њих је да је настао метаногенезом: микроби ко-
ји живе у групацијама испод површине Мар са 
користе водоник или угљен моноксид за енер-
гију, а ослобађају метан. Друга могућност је да 
је комета ударила у Марс и оставила метан за 
со бом, али ово је мало вероватно јер се дешава 
сва ких 60 милиона година. Трећа могућност је 
хид ро термална хемијска реакција између стена 
и воде.

Инструмент помоћу кога је детектован метан 
на Марсу је Фуријеов спектрометар. Он мери 
Сун чеве инфрацрвене зраке који интерагују са 
молекулима из Марсове атмосфере. Спек тро ме-
тар је детектовао око 170 пута мању количину 
ме тана на Марсу него што га има на Земљи и 
очекује се да је метан на Марсу неједнако рас-
по ређен.

Поред метана научници су на Марсу открили 
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и активне вулкане и смрзнуто море, па траже 
додатну мисију да би утврдили има ли живота 
на тој планети. Замрзнуто море је величине Зем -
љиног Северног мора. Научник који је от крио 
за мрз нуто море, каже да та површина ле да 
из гле да као ледник на Антарктику и да је нај-
ве роватније настала пре пет милиона година. 
“Чињеница да се то догодило пре пет милиона 
година, у суштини нам говори да данас постоје 
огромни резервоари течности испод површине 
Марса. Стога, ако живот може да се развије на 
Марсу, онда га треба тражити код тих ре зер-
воара”, тврде научници. За потпун доказ тврдње 
о постојању живота на Марсу неопходно је узе-
ти узорак тла и извршити анализу. “Потребно је 
да одемо на Марс, да бушимо тло, а узете узорке 
анализирамо, пре него што изнесемо тврдњу да 
на Марсу постоје жива бића. Извор метана се 
налази на тлу Марса,” кажу научници.

Цунами убрзао планету

Снажан земљотрес који се 26. децембра 2004. 
до годио у Индијском океану и који је изазвао 
катастрофалне последице у више приобалних 
земаља имао је извесне последице и на саму пла-
нету. Научници из тима NASA су израчунали да 
је земљотрес утицао на облик Земље смањујући 
њену спљоштеност, што је изазвало њено нешто 
брже ротирање, због чега се мало скратио дан.

Према истом извору, због убрзања ротације 
дан се скратио за 2,68 милисекунди. То није све, 
јер се и северни пол померио за 2,5 cm у правцу 
истока. Иначе, овај земљотрес је четврти нај-
јачи у последњих сто година, а у следећој та бе-
ли дајемо списак земљотреса у којима је било 
највише нас тра далих у историји човечанства.

Припремио: Зоран Ристивојевић

Датум Локација Настрадало Јачина Коментар
23. јануар 1556. Кина, Шанси 830 000 ~8  
26. децембар 2004. Суматра 283 106 9.0 Земљотрес и цунами 

27. јули 1976. Кина, Тангшан
255 000 

(званично)
7.5

Процењено 655000 
жртава

9. август 1138. Сирија, Алепо 230 000   
22. мај 1927. Кина, близу Ксининга 200 000 7.9
22. децембар 856. Иран, Дамган 200 000   
16. децембар 1920. Кина, Гансу 200 000 8.6 Одрон
23. март 893. Иран, Ардабил 150 000   
1. септембар 1923. Јапан, Кванто 143 000 7.9 Пожар у Токију
5. октобар 1948. Туркменија, Ашхабад 110 000 7.3   
28. децембар 1908. Италија. Месина 70 000 до 100 000 7.2 Земљотрес и цунами
септембар 1290. Кина, Чихли 100 000   
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Најбржи објекат који је направио 
човек је свемирска сонда Одисеј, са мак си мал-
ном бр зи ном од 44.1 km/s. Ова свемирска сонда 
масе 371 kg је заједнички пројекат европске 
(ESA) и америчке свемирске агенције (NASA), а 
ла н си рана је 6. октобра 1990. Креће се у поларној 
со ларној равни (нормалној на раван Земљине ор-
бите) и намењена је проучавању поларних сун-
че вих подручја која до сада није било могуће до-
вољ но добро проучавати. Овако велика брзина 
не опходна за излазак из планетарне равни се не 
може остварити помоћу ракетног погона, већ је 
искоришћен такозвани механизам гравитационе 
асистенције планета. Овај механизам је одавно 
пос тао незаменљив за убрзавање летелица до 
ве ликих брзина. Механизам се састоји у томе да 
се летелица упути ка некој од планета (најбоље 
Ју  питеру) тако да у тренутку обиласка око пла-
нете, летелица прилази планети “с леђа”; пла-
нета захвата сонду и повлачи је за собом дуж 
орбите и предаје јој делић свог огромног мо мен-
та импулса. На крају обиласка, сонда на  пуш-
та планету, али са брзином знатно већом него 
што је имала у доласку (на уштрб малецког 
ус по равања планете). Често се користи и не ко-
лико планета узастопно. Ово је једна од рет ких 
прилика у којој нам је природа омогућила да на 
(релативно) лак начин украдемо енергију.

Најбржи ветар на Земљи од 513 km/h 
је ра дар ски измерен у једном од торнада који 
су по годили предграђа Оклахома Ситија (САД), 
3. маја 1999. године, када је погинуло четворо 
људи и уништено 250 кућа. Највећи торнадо, са 

пречником од 1600 m, је измерен дан раније, у 
северном делу америчке државе Оклахома. Нај-
бр жи ветар ван торнада је измерен на планини 
Маунт Вашингтон (САД), 12. априла 1934. го-
ди не са брзином од 371.75 km/h. Ова 1918 m 
ви  сока планина слови за најветровитије место 
на Земљи. Најбржи површински ветар на малој 
висини (тј. ван торнада и планина) је измерен 8. 
марта 1972. године на Гренланду: 333 km/h.

Најбржи ветрови у сунчевом сис те
му су от кри ве ни на Нептуну. Свемирска сон да 
Војаџер 2 је 1989. године измерила брзине од 
2400 km/h (што је знатно више од “ветрића” на 
Сатурну и Јуптеру од 1400 и 1000 km/h ).

Највећи познати прост број је (225964951-
1) и има 7816230 цифара. Открио га је Мартин 
Но вак из Немачке, 18. фебруара 2005. Он га је 
на шао у оквиру GIMPS пројекта удруживања 
ком пјутерских ресурса путем интернета. Уко-
ли ко имате Pentium компјутер који вам већину 
вре мена зврји бескорисно и уколико пре уз ме те 
бесплатан програм са интернет адресе http://
www.mersenne.org/prime.htm, уз ма ло сре ће мо-
же те и ви наћи следећи највећи прост број и 
сте  ћи светску славу! (А ако сматрате да је на-
ла жење простих бројева исувише просто за ва-
шег љубимца, можете се рецимо укључи ти у 
сли чан пројекат потраге за ванземаљском ин те-
ли генцијом (SETI), http://setiathome.ssl.berkeley.
edu/download.html).

Припремио: Новица Пауновић
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Физика и 
кошарка

Да ли су физичари добри кошаркаши?
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Да ли сте се икада запитали колико пута 
кошаркаш скочи у току своје каријере? 
То можемо оквирно проценити сле де-

ћим закључивањем: нека на сва ком тренингу 
ко шар каш у про секу начини 50 скокова, што је 
отприлике један скок у два ми нута. Наш вред-
ни кошаркаш ско чиће 150000 пута у 
току 10 го  дина каријере уколико има 
300 тре нинга и утак мица годишње. 
Али његовим “мукама” ту није крај: 
поред непрестаног ска кања, мора 
стал но и да трчи. У току трчања 
људско тело је под вргнуто силама 
које су често два и по пута веће 
од саме тежине тела, а приликом 
скакања те силе су седам пута веће 
од тежине. Очи гледно је да, услед 
огромног броја скокова, мо же врло 
лако доћи до повреде стопала или 
не ких других делова тела. Патике 
зато служе да би смањиле ризик 
од повреде, али и да би спор тисти 
обезбедиле боље резултате. Велики 

Да ли лебдим или су то можда...

Ваздушни ђонови
Пише: Владимир Јовановић

Играти кошарку може бити и јесте забавно, али играти је без патика 
било би сигурно болно. Међутим, нису све патике створене за кошарку  
неке су боље, а неке лошије. Израда патика за кошарку или неки други 
спорт у којем оне играју велику улогу може бити врло занимљива и 
захтева пуно истраживања.

про из вођачи патика морају да воде ра чуна о ове 
две сврхе и да их ме ђусобно ускладе. Стога, у 
прав љењу патика учествује тим истраживача из 
различитих об лас ти, као што су биофизика, ме -
ханика, наука о материјалима… У за вис ности 
од врсте спорта за који су намењене, па тике 

имају различите особине.
Основни делови патика су лице, 

уложак, средњи ђон и спољашњи 
ђон или само ђон. Лице патика мора 
да се слаже са об ли ком стопала 
и, наравно, да лепо из гледа. За 
кошаркаше ве ома је битно да патике 
буду што “дубље”, тј. да им лице 
па ти ка досеже до чланака и да у 
околини пете има ојачање. Тиме се 
повећава стабилност и смањује мо-
гућ ност повреде чланка. Материјали 
од којих је на прављено лице морају 
да буду издржљиви и флек сибилни 
(савитљиви), нарочито у пределу 
згло бова (корена) прстију. Требало 
би да буду и што лакши, да би 

Лице

Уложак

Средњи 
ђон

Ђон
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патике биле лакше. Неки од материјала лакше 
“износе” топлоту изван па тика и тако спречавају 
пре велико загревање. Улош ци служе да стопала 
ле по легну у патике, али и за расипање топлоте, 
упи јање влаге и понекад, као ортопедско по ма-
га ло. Као што је већ било напоменуто, силе ко-
је кошаркаши трпе су до седам пута веће од те-
жи не тела. Да би се мишићно-скелетни систем 
(кости, мишићи, лигаменти и тетиве) што мање 
трошио у таквим ситуацијама, потребно је на 
неки начин ублажити њихово дејство. Ос нов на 
функција средњег ђона јесте да те силе де ли-
мич но пренесе са људског тела на патике. На 
тај начин се смањује ризик од повреде. Данас 
пос тоји мноштво система за ублажавање сила 
(у које спадају различити ваздушни и флуидни 
системи) који се разликују у за висности од 
спорта којим се чо век бави и његове, личне, био-
ме ханике. На пример, људима који при трчању 
прво ударају пе тама у подлогу потребан је 
дру гачији систем ублажавања (а самим тим и 
средњи ђон) од оних који прво ударају предњим 
делом стопала. Средњи ђон не сме бити 
превише мек (да не ка жем превише “удобан”), 
јер би у супротном била нарушена ста билност 
спортисте. Још једна важ на карактеристика 
средњег ђо на јесте његова савитљивост, која 
се мора ускладити са улогом ублажавања сила. 
Већина патика има у средњем ђону одређене 
“линије савитљивости” које се налазе у близини 
места где се стопало природно савија. Ове линије 
са вит љивости су интегрисане са линијама са-
вит  љивости спољашњег ђона. Кошаркаши, 
за разлику од бициклиста, морају да имају са-

вит љиве ђонове. Бициклистима је важно да па-
тике буду што чвршће, јер на тај начин се сва 
енер гија коју су произвели мишићи преноси 
на педале. Сваки непотребан покрет, као што 
је савијање стопала у прстима, за бициклисту 
је узалудно бачена енергија. Да би патике биле 
фун кционалне дуже време, спољашњи ђон мора 
доб ро да штити средњи ђон.

У кошарци, играч мора често да се нагло 
заус тави или крене. Због тога је важно да ђон 
па тика има довољно велики коефицијент трења 
и то у свим правцима. Уколико би патике имале 
мало трење, рецимо, у правцу нормалном на 
правац стопала, не би биле по год не за кошарку, 
јер би лако про клизавале у страну. Са друге стра-
не, коефицијент трења не сме бити превелики, 
јер би се при ликом наглог заустављања иг рач 
могао повредити. У ла бо ра то ријама симулирају 
се услови који се јављају у игри, на пример, 
влажност, температура, брзина кретања, правац 
кретања (трчање или ротација) и у њима се тес-
ти рају различити материјали и распоред шара 
на ђоновима. Ако сте се икада запитали зашто 
је ђон патика дебљи код пета него код прстију, 
одговор лежи у томе да кошаркаши морају често 
да се зауставе нагло и исто тако да крену напред. 
Нагиб патика омогућава да им тело увек буде 
нагнуто унапред како би се лакше покретали 
(штеди им енергију коју би морали да уложе да 
тело доведу у нагнути положај).

Када је зима напољу, најбоље је држати се 
старе добре изреке: “Чизма главу чува”, али ако 
играте кошарку било би можда боље рећи да 
главу чува патика.
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Некада су дечаци много маштали о ле тењу. 
По школским двориштима раз мењивале 
су се сличице славних ави она, као што су 

месершмитови, мигови и спит фајери. Наравно, 
сви дечаци, без изузетка, же лели су да постани 
пилоти. Појединци, још не до расли до младих 
физичара, али са извесним по тенцијалом те 
врсте, нису имали стрпљења да чекају на године 
пилотске обуке, већ су уз по моћ крила од дасака 
покушавали да полете са крова гараже. Такве 
акције су се, наравно, нес  лавно завршавале - 
обично уз прелом нечије ноге или руке. Сва та 
пи лотска еуфорија брзо је нестала када су на 
те левизији почели да се емитују преноси НБА 
утакмица. Летење ис под коша и моћно закуцавање 
заменили су сан о пилотирању. Заправо, није се 
много тога про ме нило. Само што се ноге и руке 
сада ломе на кошаркашком терену. Жеља да се 
полети пот пуно је иста. 

Скок
Кошаркаш који води лопту до рекета, тешко ће 
одолети да направи двокорак и скочи на кош. Ма 
какво било стање на терену, играчи обично имају 
јаке мотиве да на овај начин улазе под кош. У 
жару игре, док је играч у покрету, вероватноћа 
да из трка погоди кош је мала. Обично се пуца 

из стања мировања пошто лопта тако мирује на 
почетку свог лета и кошаркаш има бољу контролу 
њене почетне брзине. Када се заустави да испуца 
лопту, играч рачуна и на “меморију” својих 
мишића – током тренинга он је углавном пуцао 
из мировања. Међутим, брзина лопте која се из 
мировања испуца на кош много је мања него кад 
играч са лоптом трчи, па је лопта доступнија 
противнику који може да је ухвати. При трчању, 
укупна брзина избачене лопте у односу на терен 

Да ли кошаркаши лете

Икаров двокорак
Пише: Слободан Бубњевић

Изгледа као да кошаркаш при скоку продужава своје време у ваздуху 
додатним увртањем тела и пружањем руку. Међутим, то је варка.
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једнака је збиру брзине играча и брзине којом је 
лопта бачена. Зато је закуцавање идеално решење 
јер се тако користи и брзина тела играча да 
донесе лопту до коша. Носећи лопту кроз ваздух, 
играч је штити од противника на најбољи начин. 
Најпрецизнији начин за гађање при таквом скоку 
је полагање лопте у кош или пак, закуцавање у 
сам обруч, пошто се при обичном бацању из лета 
смањује прецизност јер се играч креће. Но, неки од 
вештијих играча успевају да додају лопту саиграчу 
када већ скоче под кошем. Лакше је додати лопту 
него погодити кош, пошто лопта иако убрзана, 
ипак “види” довољно велику површину. При 
оваквом додавању играч се обично креће напред 
и окреће се око собе. За то му је потребна велика 
снага и много вештине. Да би уопште направио 
двокорак и скочио до висине обруча, његов одраз 
и потоњи скок морају бити увежбани.  

Коси хитац
Но, да ли кошаркаши уопште лете? Ко је икада 
гледао баскет, а верује својим очима, лако се 
мо гао уверити да кошаркаши лете кроз ваздух. 
Међутим, то је само илузија. Када се одразе и 
крећу се кроз ваздух, они својим телом изводе 
сво јеврсни коси хитац. На врху путање обично 
рашире руке па се чини да још увек лете. Но, сво 
време падају у гравитационо пољу, као и било 
који предмет који се баци под углом и лети по 
путањи у облику параболе. Дуж вертикалне осе 
сва тела падају истим убрзањем. Ако се две лопте 
баце истовремено са исте висине - једна се пусти 
да вертикално пада, а друга се баци уна пред - обе 
лопте ће пасти на земљу у истом тренутку. Слично 
је са играчем и лоптом – ма какве путање прешли, 
обоје падају у истом тренутку на земљу. При 

закуцавању, међутим, лопта има додатну почетну 
брзину усмерену ка земљи, тако да она удара у 
земљу пре играча, што ствара илузију да играч 
остаје да лебди у ваз ду ху током свог пада. Изгледа 
као да додатним увр тањем и пружањем руку, 
он продужава своје вре ме у ваздуху. Међутим, 
то је варка. Пре циз на мерења и снимци брзом 
камером показала су да играч, ма шта изводио у 
ваздуху, увек проводи јед нако времена у узлазној 
као и силазној пу та њи свог скока. Боравак у 
ваздуху може се про ду жи ти само ако се играч 
закачи за кош при свом ско ку. Наравно, питање 
је вештине како ће играч иско ристити свој скок у 
рекету. Мада не лете, за кошаркаше постоји исто 
искушење које је имао и Икар када је хтео да се у 
свом лету уздигне што више, а слепљена крила му 
се отопила на сунцу. Ако кошаркаш мисли само 
на лепоту свог скока, ма како високо скакао, када 
долети до коша лако се може десити да му лопта 
буде ски нута од стране противника.

Према старој грчкој легенди, први човек који 
летео био је Икар. Краљ Миноса је замолио 
Дедала, Икаровог оца, да му сагради лавиринт 
за бика Минотаура, што је Дедал и учинио. 
Међутим, у страху да би могли да открију тајну 
лавиринта, краљ је затворио Дедала и Икара у 
лавиринт. Пошто је био одличан конструктор, 
Дедал је себи и Икару направио крила од птичијих 
пера. Међутим, када су побегли из лавиринта и 
полетели, Икар је толико уживао у сопственом 
лету, да се уобразио. Помислио је како би могао 
да стигне и до Сунца, али када се подигао на 
довољну висину, крила су му се отопила од 
сунчеве топлоте. Икар је тако пао у море.

Легенда о Икару
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Колико има ваздуха у кошаркашкој 
лопти?
Пише: Марко Војиновић

Често се у анализама кретања кошаркашке лопте мора узети у обзир ње
на ротација, чиме се одмах поставља питање непознатог момента инер
ције. Најједноставније је претпоставити да је лопта потпуно шупља и 
да је сва њена маса концентрисана на површини. Међутим, јасно је да 
лопта није шупља већ да је испуњена ваздухом. Размотримо стога ко
лики је допринос ваздуха моменту инерције лопте.

Према званични пра вилима ко шаркашке 
игре, лопта треба да има полупречник 
од 12 cm и масу од 600 g. Ако прет пос-

тавимо да је дебљина материјала од које је лопта 
направљена 5 mm, следи да запремина 
ваздуха у лопти износи 6,37 
литара. Једначину идеалног 
гаса пишемо у облику:

Узимајући да је мо-
лар на маса ваз  духа 
M=28.8 g/mol, на 
собној температури 
од Т = 200C = 293K 
имамо да је однос 
притиска и масе ваз-
духа у лопти:

 

(једна атмосфера одговара при тиску од 101325 
Pa, а то је вредност ат мос фер ског притиска).

Притисак правилно напумпане лопте је од-
штам пан на свакој лопти, ознаком “7-9 lbs”. 

Ово је нестандардна, америчка мера и 
одговара притиску од 1,54 atm. 

Сада из једначине (2) мо же-
мо да израчунамо масу 

ваз духа у правилно 
на пумпаној лопти, и 

она износи 11.8 g, 
од носно 2% укупне 
ма се лопте.

Да бисмо пот-
врдили ова из ра чу на-
вања, одредили смо 

масу на пум па не и 
испумпане ко шар каш -

ке лопте. При вршењу 
ових мерења, неопходно 

је узети у обзир Архимедову 

(1)

(2)
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силу потиска. Међутим, ефекат силе потиска 
се може елиминисати ме рењем тежине лопте 
када је (а) потпуно напум пана и (б) испумпана 
до атмосферског притиска. Наиме, у случају 
(б) полупречник а тиме и за пре мина лопте се 
веома мало смање, па је промена силе потиска 
занемарљива. На основу тога, раз лика у два 
мерења ће представљати тежину виш ка ваздуха 
који се унесе пумпањем лопте.

На основу једначине (2), маса ваздуха у лоп-
ти на атмосферском притиску износи 7.7 g. Ако 
са mv обележимо масу ваздуха у напумпаној 
лопти, а са ∆m обележимо разлику у мерењима 
(а) и (б), имамо:

Резултати наших мерења су следећи: маса на-
пум пане лопте износи 590,3 g, док је маса лоп те 
ис  пумпане до атмосферског притиска 586.3 g. 
На основу горње формуле за масу сада имамо 
да укупна маса ваздуха у напумпаној лопти из-
но си:

што се слаже са вредношћу коју смо теоријски 
пред видели.

На основу ових мерења можемо проценити 
и да ли је лопта на којој смо вршили мерења 
била исправно напумпана. Обележимо са mvi 
масу ваздуха у испумпаној лопти. Будући да је 
маса ваздуха у лопти директно пропорционална 
притиску, имамо:

одакле заменом mv = 11,7 g и mvi = 7,7 g добијамо 

p=1,52 atm, што је еквивалентно са 7,6 lbs, од-
нос но припада прописаном опсегу притиска. 
Дакле, лопта на којој смо вршили мерења је 
била исправно напумпана.

Коначно, размотримо допринос ваз ду ха 
укуп ном моменту инерције лопте. Прет пос тав-
љајући да ваздух у лопти ротира заједно са њом 
и да је дебљина гуме занемарљива у поређењу 
са полупречником лопте, имамо:

где је ml маса лопте без ваздуха, а R по лу преч-
ник. Други сабирак у загради представља поп-
рав ку на апроксимацију да је сва маса лопте кон -
центрисана на њеној површини. Будући да је 
маса ваздуха само 2% укупне масе лоп те, дру ги 
сабирак износи 0,008 = 0,8%. Да кле, по менута 
апроксимација прецењује мо мент инер  ције 
за мање од једног процента, што се за већину 
разматрања може свакако сматрати за не мар љи-
вим.

Ако бисмо узели у обзир чињеницу да 
површина лопте није хомогена, већ да на њој 
постоје шаре и вентил за надувавање, морали 
бис мо да извршимо нову корекцију момента 
импулса. Међутим, та корекција је још мања 
од оне коју смо размотрили у овом тексту, па је 
можемо занемарити.
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Како погодити кош

Пише: Душко Латас

Ако бисте питали Пеђу Стојаковића, нашег репре зен
та тив ца и звезду Сакраменто Кингса, шта се дешава 
са становишта физике када лопта путује према кошу, 
ве ро ватно не бисте добити потпун одговор. Пеђа са вр
ше но доб ро осећа како треба да упути лопту да би она 
прошла кроз обруч. Тај осећај је стекао тренирајући 
хиљадама сати и играјући на великом броју утакмица. 
Зато разу ме ва ње физичких принципа који се пре поз
нају у току ко шар кашке утакмице вероватно неће омо
гућити Пеђи и ње го вим друговима да постигну још 
боље резултате, али ће младим физичарима помоћи 
да боље схвате и физику и кошарку.

Познавање физике може вам помоћи 
да успешно решите велики број про-
б лема. Ако исправо ко рис тите знање 

из физике, имаћете неочекивану пред ност у 
чи тавом низу различитих активности – па тако 
и на спортским такмичењима. Можда је нај-
светлији пример Џонатан Едвардс, светски ре-
кордер у троскоку. Џонатан је почео да се ба ви 
атлетиком у 21. години, са 22 је завршио фи зи ку 
на Кембриџу, а са 25 је први прелетео гра ни цу 
од 18 метара! 

Уколико су резултати примене физике на 
познат систем неочекивани, утолико ће вас при-
ме на физике у тој области више унапредити. 
Ви дећемо да су резултати које ћемо добити пос-
мат рајући кошарку врло занимљиви.

Основни циљ којем кошаркаши теже је да 

постигну више поена од свог противника. Зато 
је врло важно да искористе сваку прилику за 
пос ти зање коша. Када се нађе на одређеном 
растојању од коша, кошаркаш има бесконачно 
мно го трајекторија, са одређеним почетним бр-
зи нама и угловима под којим је лопта послата, 
које повезују руке играча и обруч коша. Сви сте 
по кушали да погодите кош и знате да има знатно 
више трајекторија које ће, уместо у обручу, завр-
шити поред њега. Ипак, и међу успешним тра-
јекторијама постоји једна која је најбоља. То 
је она трајекторија код које је почетна бр зи на 
најмања. Покушајмо да одредимо ту тра јек то-
рију. 

Наша прва претпоставка ће бити да се лопта 
креће у хомогеном гравитационом пољу, са по-
чет ном брзином  која заклапа угао  са хо ри-



13

зон талом. Ако су координате и ознаке иза бране 
као на слици 1, једначине које описују  и  
коор ди нату лопте након времена  ће бити

где је  гравитационо убрзање. Ово кретање 
мо же да се види као комбинација два исто вре-
ме  на кретања: у правцу  осе то је кретање са 
кон  стантном брзином, а у правцу  осе имамо 
кре  тање са константним убрзањем. Компоненте 
бр зине лопте након времена  су

Угао  којег вектор брзине лопте заклапа са хо-

ри зонталом у произвољном тренутку за до во ља-
ва једначину

Елиминацијом времена  из горњих једначина 
до би јају се следеће ре лације

Горње једначине описују кретање лопте по па-
ра боли. Карактеристичне брзине лопте су ре ла-
тив но мале – до 10 m/s. С друге стране, повр-
шина лопте је релативно велика, тако да је сила 
от пора ваздуха мала, али ипак незанемарива. 
Зато путања лопте одступа од параболе. За поче-
так, ми ћемо занемарити силу отпора ваздуха и 
сматраћемо да се лопта креће по параболи.

На слици 2. је приказана путања лопте 
која пролази кроз центар коша. Да бисмо задр-
жали ознаке из претходног разматрања, коор ди-
натни почетак ћемо поставити на почетак тра-
јекторије, а то је на месту где је играч избацује. 
Лопта ће ући у кош, ако прође кроз тачку са 
координатама  Овде су  и  
хо ри зонтално и вертикално растојање од руку 
играча до средине обруча. На основу једначине 
(2), да би шут завршио у кошу потребно је да 
буде задовољено

Последња једначина повезује  и  пре циз-
ног шута, који пролази кроз центар обруча. За 
сваки угао  може се наћи одговарајућа брзина 

Слика 1. Кооринатни систем и ознаке 
коришћене за опис кретања косог хица

(2)

Слика 2. Oзнаке коришћене за опис кретања 
лопте

(1)

(3)
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Слика 3. График зависности ( )

(6)

Слика 4. Поглед са стране на кош при поготку

којом лоп та треба да крене. Стога кажемо да 
последња јед начина описује фамилију парабола 
које нас интересују.

На слици 3. приказан је график зависности  
 и  за фиксиран положај ( , ). Приметимо 

да ова крива има минимум. Матуранти знају да 
израчунају да се минимална брзина добија за 
угао

тако да је минимална брзина

Следеће ограничење на дозвољене вредности 
уг ла  се добија кад приметимо да лопта мора да 
упадне у кош, односно да се налази на падајућем 
делу параболичне трајекторије када стигне 
до коша. Да бисмо тај критеријум написали 
математички, дефинисаћемо угао уласка лоп те 
у кош  као угао између хоризонтале и тан генте 
на трајекторију када лопта пролази кроз раван 
обруча, као што се види на слици 2. Ко рис тећи 
једначину (1) добијамо израз за  . Пош то је   
позитиван испод хоризонтале, а  се мери као 

позитиван угао изнад хоризонтале, из једначине 
(1) се добија

или

Стога, услов  мора да буде за-
до вољен када лоп та улази у кош. Међутим, 
као што ћемо ус ко ро видети, постоје додатна 
ограничења на угао .

У складу са званичним правилима, обруч 
коша има пречник 45,7 cm, док је обим лопте 
око 76 cm, тако да је пречник лопте око 24 cm и 
мало је већи од половине пречника обруча. Цен-
тар лопте не треба нужно да прође тачно кроз 
цен тар обруча да би био постигнут кош. 

Претпоставимо да се парабола по којој иде 
лопта налази у равни у којој је и центар обруча. 

(4)

(5)
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Овде је  дозвољена полуширина интервала 
хо ри зон тал ног растојања од играча до центра 
об руча при по гот ку. Дакле, кошаркаш ће да по-
го ди кош уколико се лопта налази на тра јек то-
ри ји за коју је хоризонтално растојање унутар 
интервала , односно веће од  и 
ма ње од . Овај резултат личи на резултат 
ме рења у физици, јер је дат интервалом, однос-
но цен трал ном вредношћу и ширином грешке. 
Ако је 

тада је =0. Такође видимо да у случају 
 лопта не може да уђе у кош. Тада ће по-

го дити у предњи део обруча и одбити се од њега 
(постоји врло мала вероватноћа да ће лопта 
даље ударити у таблу, а затим у кош, али то ћемо 
да занемаримо). Врло је важно да приметимо да 

 расте са порастом , а то значи да лопта 
која упада у кош под већим углом, “види” већи 
кош.

Видели смо да кошаркаш има одређену сло-
бо ду приликом шутирања на кош, која се неће 
од разити на успешност коначног резултата (по-
го дак или промашај). Сад ћемо да испитамо ко-
лике могу да буду грешке почетне брзине и по-
четног угла, а да буде постигнут кош.

Ако је лопта бачена под углом , тад пос то-
ји област вредности  за које је шут ус-
пе шан. Овде је  граница грешке за брзину, 
а ту величину израчунавамо на следећи начин: 
нај пре одредимо  за дате вредности ,  и  

На слици 4. приказан је пресек обруча у равни 
трајекторије. Означимо са C’C правац тангенте 
трајекторије која пролази кроз центар обруча, 
са углом уласка у кош . Нека су A’A и B’B 
паралеле са C’C при чему прва од њих пролази 
кроз центар лопте која улази у кош непосредно 
уз предњи крај обруча, а друга, аналогно, од го-
вара случају уласку лопте у кош близу стражњег 
крај обруча (са становишта ирача). Дужи FG и 
AE су нормалне на A’A, B’B и C’C. Ако са  
означимо полупречник лопте, онда важе следеће 
геометријске релације.

из чега се добија

односно

(7)

Правила кошаркашке игре забрањују да се лопта 
носи више од два корака. Стога, кошаркаши врло 
често додају лопту један другом. Да би спречио 
противника да дође у посед лопте, играч који баца 
лопту треба да је упути према свом саиграчу тако 
да она има велику брзину. Играч који прихвата 
лопту у почетку има испружене руке, а онда 
прима лопту тако да све време привлачи руке ка 
себи. Кошаркаш то ради да би смањио силу којом 
лопта делује на њега. 
Сила којом лопта делује на играча једнака је 

. Овде је  промена брзине, а  
време заустављања лопте. Да би сила била мања, 
потребно је да време заустављања буде веће. 
Управо зато, кошаркаши се труде да брзе лопте 
примају дуже, продужавајући време привлачењем 
руку ка себи.

Додавање лопте
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а по том уместо  ставимо  и одредимо 
. Затим  заменимо са 

и добијемо . Показује се да су 
 и  приближно једнаки, тако да можемо 

да узмемо да је .
На сличан начин се дефинише и грешка 

угла: узмимо да је лопта бачена брзином  под 
углом  тако да пролази кроз центар обруча. 
Да бисмо одредили могуће грешке за угао 
поново користимо једначину (4) у којој за дато 

, уврштавајући  и  и добијамо 
 односно . По-

на ша ње величине  је знатно сложеније од 
. Пре свега,  и  нису једнаки. Може 

се показати да ако је  повећање угла 
доводи до повећања домета. С друге стране, 
ако је  тад се дешава обрнута ствар: 
повећање угла утиче на скраћење дужине шута. 
А оно што је најзанимљивије, ако је  
тад и повећање и смањење угла доводи до скра-
ћења шута! То је врло значајно, јер показује 
зашто је добро да угао за избацивање лопте 

буде управо . Наиме, ако кошаркаш избаци 
лопту приближно под тим углом (или мало 
више или мало мање, јер ипак, људски је 
грешити), а гађа мало даље од центра обруча, 
он ће сигурно погодити кош, јер у оба случаја 
лоп та пролази близу центра обруча. Дакле, ви-
ди мо да је најбољи угао за избацивање лопте 

, а даља анализа ће показати да је овај  зак-
ључак исправан.

Границе грешке  и , даће нам ме ри-
ла за избор најбоље трајекторије лопте. Што је 
већа дозвољена грешка за дати угао из ба ци ва-
ња лопте, то је дата трајекторија боља, јер омо-
гућава играчу већу могућност да погреши, а да 
опет његов покушај буде успешан.

До сада смо претпостављали да се лопта 
креће у равни у којој се налази центар коша. 
Сад ћемо да размотримо “бочну границу гре-
шке”: да би шут био успешан, лопта не мора 
да се налази у равни центра коша, већ може 
да се центар лоп те нађе на растојању  
од центра обуча лево или десно, где су  и  

Слика 5. Величине које одређују дозвољену бочну грешку
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полупречници обруча и лопте рес пек тивно. Да 
бисмо одредили дозвољени бочни угао грешке 

, конструишемо правоугли троугао, чија је 
једна катета , а друга је удаљеност од 
центра коша до места од којег лопта започиње 
свој пут (слика 5). Величина  задовољава ре-
ла цију

Ова грешка зависи само до растојања од коша и 
смањује се како се удаљавамо. Што је даље од 
коша, кошаркаш мора да буде прецизнији. Ова 
гре шка  има порекло у геометрији и не може  се 
сма њити.

Размотримо сад нумеричке резултате који 
се добијају из претходне анализе. Прет пос та ви-
ћемо да наш кошаркаш има висину 1,80 m и да се 
налази на растојању 4 m од центра коша.  Дакле, 

=4 m, а  ћемо проценити на 0,9 m (висина 
коша је 3,05 m, а лопта је избачена на висини 
0,35 m изнад главе кошаркаша). На слици 6. су 
при казане релативне грешке (за брзину  
и углове ) за трајекторије погодака. Са 
слике се види да дозвољена грешка за брзину 
расте са порастом угла . Тај раст је врло спор, 
а дозвољена гре шка увек врло мала. Да би 
погодио кош, кошаркаш мора да буде изузетно 
прецизан при одређивању почетне брзине. Тек 

Сигурно сте приметили да кошаркаши избацују 
лопту врховима прстију. На тај начин обезбеђују 
бољу контролу лопте у тренутку шута, а са друге 
стране преносе лопти лак ударац из зглоба, што јој 
даје ротацију уназад. Арнолд Ред Оербах, чувени 
играч и тренер Бостон Селтикса, једном је рекао: 

“Врхови прстију дају лопти спин уназад, што чини 
шут мекшим и помаже му да буде срећнији.” Да 
се овде не ради о доброј срећи, већ о доброј фи зи-
ци, показаћемо ако размотримо силе које делују на 
лопту кад она има спин у назад. Претпоставимо да 
лопта еластично удара у површину обруча. Спин 
уназад повећава релативну брзину тачке до ди ра 
лопте и обруча, па се повећава и сила трења у од-
но су на случајеве када спина нема, или када би 
лопта имала спин унапред. Сила трења код лопте 
која је упућена са спином уназад делује на лопту 
тако да јој знатно смањује брзину (угаона брзина 
чак промени и смер), па ће таква лопта, ако већ не 
погоди кош одскочити негде близу и ако је почетна 
угаона брзина довољно велика, упасти у кош. 
Дакле, спин уназад је важан само због оног што 
ће се десити након евентуалног промашаја. Што 
се тиче саме трајекторије лопте на њеном путу до 
коша, она је иста као и кад нема спина.

Зашто кошаркаши дају лопти спин уназад
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за углове шута изнад 600 та грешка прелази 1%, 
а за почетну брзину  износи око 0,8%.

Дозвољене грешке угла су знатно веће. Са 
слике се види да  и  имају врло 
оштре пикове, односно максималне вредности 
у близини . Да бисмо боље разумели како 
се дате криве могу протумачити, размотримо 
конкретан пример. Нека је =480, за дато  и 
 добијамо да је почетна брзина за трајекторију 

која погађа центар коша =6,94 m/s. За тај угао је 
=0,119 и =0,038. То значи да при 

тој брзини угао шута може да буде између 46,20 
и 53,70 и лопта ће проћи кроз обруч. Са слике се 
још види да је највећа дозвољена грешка за угао 
шута између =45,80 и =52,60 или ако је угао 
у интервалу 49,60±3,40. За изабрано растојање 
угао =49,60 одговара минимуму брзине шута, 
тако да добијамо у конкретном примеру да је 
опет најбоље лопту упутити под углом , јер је 
то центар интервала грешке.

Да бисмо још боље разумели понашање 
доз во љене грешке у околини  размотримо 
сли ку 7. На њој је приказана детаљнија вер зи-
ја криве ( ). Испрекиданом линијом при ка-
за не су трајекторије које пролазе кроз центар 
об руча, а сива област представља област ус-
пеш них шутева. Са слике се види да је опет 
нај  повољнији угао шутирања , јер је за тај 
угао површина која описује дозвољене грешке 
највећа. 

Угао  , па самим тим и брзину , који су 
се на основу неколико критеријума показали 
као најповољнији за постизање коша можете 
увек одредити на основу формула (4) и (5). Пот-
реб но је само да одредите растојање од коша (ве-
ли чине  и , при чему је ова друга величина 
увек иста, јер зависи од ваше висине и технике 
шута) и лако ћете одредити параметре који ће 
вам дати оптималну трајекторију.

Горњи резултати су изведени под прет пос тав-
ком да се отпор ваздуха може занемарити. Као 
што смо већ рекли, отпор ваздуха производи 
не за немарљив ефекат на трајекторију лопте. 

Слика 6. Дозвољене релативне грешке при 
поготку

Слика 7. Област погодака
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Кад се урачуна отпор ваздуха, једначине које 
описују кретање се компликују, а за њихово 
решавање се користе приближни модели. Овде 
ћемо те детаље прескочити, рећи ћемо само 
да због отпора ваздуха лопта проводи дуже 
времена у ваздуху, почетна брзина мора да буде 
већа од оне коју смо ми израчунали, а и углови 
тре ба да се коригују за неколико степени, за-
висно од удаљености играча до коша. Ипак, ре-
ла тивне грешке су готово исте као и у случају 
кад се занемари отпор ваздуха, па је овај по јед-
нос таљен модел и његово предвиђање сас вим 
оп равдан. Практична провера овог модела 
је вршена тако што су снимани многобројни 
играчи  док шутирају на кош. Интересантно је 
напоменути да су та мерења показала да најбољи 
шутери у НБА лиги (као нпр. Пеђа Стојаковић) 

Слободно ба цање се изводи са линије која је од 
центра обруча удаљена 4,225 m. Мада се погодак 
са линије слободног бацања ра чу на за 1 поен, по ка-
зу је се да су слободна бацања изузетно важна, јер  
их свака екипа у току утакмице изводи око 20 пута. 
Статистичари су израчунали да је готово четвртина 
утакмица решена баш са линије слободних бацања, 
екипа која их је успешније изводила – победила је. 
Оптималан угао и брзину под којим треба избацити 
лопту може се израчунати на основу формула (4) и 
(5). Ипак, ако желимо да избегнемо формуле које 
су дате у основном тексту, видећемо да мало раз-
мишљаља може да доведе до интересантних и не о-
чекиваних резултата. Да бисмо били сигурнији да 
ће лопта ући у кош, потребно је да угао уласка у 
кош буде већи. А да би тај угао порастао, мо же мо 

да лопту из ба цу јемо под већим углом (то није пре-
те рано згодно, јер морамо да повећавамо бр зи ну 
лоп те, чиме се умарамо) или да лопту избацујемо 
са мање висине. (То објашњава зашто ниски иг-
ра  чи боље изводе сло  бод на бацања од високих.) 
Ако напустите уо бичајан начин шутирања (изнад 
главе) и лопту ба ците одоздо повећаћете угао под 
којим она улази у кош и ваш шут ће бити пре циз-
ни ји! Ако сте гледали ко шаркашке утакмице које 
су давно игране, ви де ћете да су играчи некад из во-
ди ли слободна ба цања баш на овај начин. Да нас је 
тај начин на пуш тен, али остало је сећање на Ри ка 
Берија, ле ген ду НБА лиге шездесетих и Фар чића, 
некада ко шар ка ша Партизана, који су и даље не над-
маш ни по проценту погодака са  линије сло бод них 
бацања, а који су шутирали управо на овај начин. 

Физика слободног бацања

лопту из бацују са најмањом брзином која за 
дату уда љеност повезује положај руку и коша. 
Мерења су показала да је дозвољена грешка 
брзине заис та јако мала (испод 1%). Зато и јесте 
фас  ци нан тно да играчи у току утакмице  са то-
ликом прецизношћу погађају кош (око 50% по-
ку шаја заврши у кошу) поготово када се зна да 
играчи противничке екипе све време ометају 
играче у нападу.

Следећи пут када изађете на кошаркашки 
те рен покушајте да за различита растојања од 
коша нађете оптималне углове и брзине из ба-
ци вања лопте. Ако будете довољно тре ни ра ли, 
те параметре ћете моћи поновити у свакој си-
туацији. А када освојите први кошаркашки тро-
феј, сетите се да је ваша унапређена каријера 
ко шар каша почела од овог чланка.
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Ричард Филип Фајнман је рођен 11. маја 
1918. год. y Фар Роквеју (Far Rockaway), 
држава Њујорк (САД). Ричардов отац,  

Мелвил Фајнман, је имигрирао из Белорусије, 
из града Минска. Био је фас ци ни ран науком, 
али није имао мо гућ ности да се њом бави. Да би 
за ра дио за живот, одрађивао је разне послове, а 
нај више времена је про вео као кројач униформи 
за по лицијске официре и генерале.  Ричардова 
мај ка, Луси (Lucille), 
је одрасла у много бо-
љим усло вима. Била је 
најмлађа кћерка ус пеш-
ног ми лионера који је 
еми грирао из Пољске. 
Кад је на пу нила двадесет 
једну годину отац јој је 
одо б рио да се венчања 
са Мел вилом и млади 
брач ни пар се усе лио у 
апартман на Менхетну 
1917. год. Го ди ну дана 
касније ро дио се дечак 

којем су дали  име Ричард. 
Дечак је проходао са непуних годину дана, 

али је мајци задао пуно бриге, јер је проговорио 
тек пошто је напунио две године. Свако вече, 
пред спавање, отац Мелвил је малом Ричарду 
читао текстове из енциклопедије Британика, 
а те текстове је упот пу њавао са примерима и 
илус тра цијама из реалног живота.  Тако је, да 
би појаснио идеју о појму инерције, користио 

де ча ков камион-играчку. 
Касније је Ричард чес то 
подсећао на опис који 
му је отац дао за Tyra n no-
saurus rex,  који су били 
високи 25 стопа (7,5 ме та-
ра). “Довољно је висок, 
да кад би стао у наше дво-
риште, онда би могао да 
провири кроз  про зор”. 

Тако је Ричард за јед-
но са својом млађом 
се с  тром Џоаном (и она 
је касније постала  фи-

Ричард Филип Фајнман

Занесени геније
Пише: Славица Спасовић

Често се каже да је најтеже добити признање од  вршњака. Ри чар да 
Фајнмана су пријатељи назвали залуђени геније, чиме су му предсказали 
изузетну каријеру. Данас када се сећамо тог великог физичара и даље 
се дивимо његовој систематичности и ори ги нал нос ти, а те особине 
Фајнман је показивао још у детињству.
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зичар) одрастао у породици у којој су оз биљ-
ност и знање до ла зили од оца, а хумор и лепо 
приповедање од мајке. 

Прва школа коју је похађао млади Ричард 
била је Public School 39 у Њујорку. Оно што 
је учио у школи допуњавао је знањем које је 
сти цао читајући књиге које је позајмљивао 
из библиотеке. Посебно је био заинтересо ван 
за математику. За ученике чији такмичарски 
дух није могао бити задовољен само играњем 
бејзбола, Њујоршка школа је имала ме ђу школ-

ску лигу из алгебре, односно математички клуб.  
Истовремено је био и члан физичарског клуба 
где су решавали проблеми таласног кретања 
све т лости, проучавали феномени димних прс-
те нова и поново постављали класични Ми ли ке-
нов експеримент за одређивање наелектрисања 
елек тро на. На екипним такмичењима која су 
била орг анизована на нивоу града, екипа којој 
је Фај нман припадао увек је заузимала прво 
мес то, а њега су редовно бирали за капитена 
екипе.
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смис лили нову рубрику  “Занесени геније”. 
Са седамнаест година је примљен на MIT 

(Massachusetts Institute of Technology). Тамо се 
задр жао четири године пре него што је почео 
да ради са Џоном  Вилером. У Принстону је 
радио на идеји о електромагнетним таласима у 
квантној теорији, идеји за коју је инспира цију 
добио од Пола Дирака. Његовo првo предавање 
је имало одличан одјек, привукавши пажњу Вол-
фанга Паулија и Алберта Ајнштајна. Врло брзо 
се у физичарским круговима прочуо као бри-
лијантан ум.

Своју тезу је комплетирао 1942. године, кад 
су се у његовом животу догодиле две битне 
ства ри, које су значајно утицале на његов даљи 
живот; упознао је девојку по имену Арлина 
(Аr line Greenbaum) и укључује се у тајни про-
грам познат као пројекат Менхетн. За рад на 
овом пројекту изабрали су га чланови Ханс 
Бетеове групе чији су задаци били различити 
прорачуни за атомску бомбу. Касније, кад се 

У петнаестој години је на страницама своје 
свеске исписао формулу eiπ +1=0 изнад које је 
написао “Најзначајнија формула у математици”. 
До краја те школске године, потпуно је сав-
ла  дао тригинометријски, дифе ренцијални и 
ин тегрални рачун. Био је познат по својој екс-
трем ној методичности. Једном приликом, по 
завр шетку школског часа из геометрије, његов 
нас  тавник Г. Агбури фасциниран његовим зна-
њем, одустао је од даљег излагања и замолио 
Ри чарда да он преузме предавање.

Његове свеске биле су исписане форму ла ма, 
садржале су табеле тригинометријских функ-
ција и интеграла, али не само оне које су мог ле 
да се нађу у приручницима, већ их је сам из ра-
чу на вао користећи оригиналне технике. Такву 
једну свеску је насловио “Таблице за практичног 
човека”. У годишњаку који су издали његови 
врш њаци на крају те школске године  није био 
упи сан у рубрику “Највероватније да ће успети” 
ни ти међу “Најинтелигентнијие”. За њега су 

Замислите да сте у чамцу и веслате узводно. Река 
тече брзином три миље на сат, а брзина чамца у 
од носу на реку је четири  и једна четвртина миље 
на сат. После 45 минута сте приметили да вам 
је вода однела шешир. Одмах окрећете чамац и 
веслате низводно истом брзином. За које време 
ћете довеслати до вашег шешира?
Овај задатак је једноставнији од већине других. 
Ме ђу тим, узимајући у обзир да ученику треба  три 
до четири секунде за почетак рада,  додајући томе 
и збуњеност која настаје услед ужурбаности због 

огра ниченог времена за одговор, врло често се 
дешавало да тачан одговор изостане.
За разлику од осталих такмичара, Фајнман је још  
док је читао, успевао да сагледа задатак, расветли  
проблем, схвати његову суштину и најчешће је без 
коришћења оловке и хартије врло брзо долазио до 
тачног одговора. За овај задатак Фајнман је од мах 
уочио да се до решења брзо долази ако се ре фе рен-
тни систем веже за шешир којег носи река. И док 
су остали рачунали он је већ имао спреман и тачан 
одговор. А ви? 

Задатак са такмичења
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сећао тог периода свог живота, осећања су му 
била помешана. Са једне стране су биле сцене 
усхићења из Лос Алмоса, а са друге ужас онога 
што се догодило у Јапану.

После рата поново се састао са Бетеом на 
Корнел универзитету, али овог пута због рада 

Џулијан Швингер и Ричард Фајнман су били 
врш ња ци. Као шеснаестогодишњаци обојица су 
били за дивљени светом науке али су кренули раз-
ли читим путевима. Швингера су занимале вести 
из савремене физике, док је Фајнман исписивао 
странице своје свеске математичким формулама.  
Док се Швингер трудио да уђе у свет одраслих, 
Фајман је још увек покушавао да импресионира 
своје другаре шалама и досеткама. Швингер је 
тежио да буде део интелектуалне елите, а Фајнман 

је много више волео да време проводи на плажи 
или шетајући периферијом града. Иако су били 
вршњаци, једва да су ишта имали да кажу један 
другом. Нису се срели наредних десет година, све 
до рада у Лос Аламосу. Много година касније, 
пошто су поделили  Нобелову награду за физику, 
одушевили су госте, присутне на вечери, так ми че-
ћи се ко може брже да се сети појмова на задато 
слово из њиховог, пола века старог издања ен ци кло-
пе дије Британика.

Швингер и Фајнман

1 Томонага, Швингер и Фајнман су добили Нобелову награду 
за укупан допринос у развоју квантне електродинамике. 
Сликовито се каже да је Томонага показао да проблем може 
да се реши, Швингер је показао да он може да га реши, а 
Фајнман је показао да свако може да га реши. Његов метод 
просторно-временских дијаграма учинио је један изузетно 
тежак проблем једноставним и омогућио велики прoдор у 
овој области.

на квантно механичкој теорији.
У току 1940. године Ричард Фајнман је раз-

вио јединствену методологију за решавање про-
блема у квантној електродинамици, на којем 
је доста дуго радио. Користио је дија граме 
чим је развио нов метод. Године 1965. по делио 
је Нобелову награду са Швин гером (који је 
одрастао у Њујорку) и са Томонагом (Tomonaga) 
који је решио исти проблем, али који је користио 
традиционалне методе1.

Ричард Фајнман је радио као професор те о-
риј ске физике на Калифорнија Универзитету и 
на Калтеху. У исто време, био је добар бонго-
буб њар, похађао је школу цртања и био веома 
заинтересован за уметност.
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Како су финансије постале наука
Пише: Бранко Урошевић, 
   Економски факултет и SECCF, Београд
     Универзитет Помпеу Фабра, Барселона, Шпанија

Свима нама који читамо “Млади физичар” добро је познато да се фи зич
ки процеси одвијају свуда око нас. Познавање закона физике (и других 
при родних закона) помаже нам да боље разумемо свет око себе, и да 
се суочимо са изазовима које нам живот намеће. Са друге стране, не
поз навање закона физике може скупо да нас кошта.  Замислите само 
да не знате Њутнов закон гравитације и закон потиска, па искочите из 
ави она поверовавши да можете да летите машући рукама као крилима! 
Би ла би то грешка коју бисте могли да учините само једном у животу.

Као што се свакодневно сусрећемо са 
физиком били тога свесни или не, 
тако и свакодневно до носимо одлуке 

финансијске природе. Ако же лимо да купимо 
компјутер на кредит или да одлу чи мо да ли и 
на који факултет да се упи ше мо, познавање 
ос новних принципа финансија омо гућава нам 
да донесемо промишљене и на уч нозасноване 
од луке, каткад и од пресудне важности за наш 
даљи живот. Слично као што не познавање за-
ко на физике може да има крупне негативне 
пос ледице по нас, тако и непознавање прин-
ци па финансијске економије, науке која се 
бави проучавањем законитости које важе при 
доношењу финансијских одлука, може вео ма 
скупо да нас кошта (и у буквалном и у пре не-
се ном смислу). Из тог разлога, свако од нас 
тре ба да се упозна са принципима фи нан сијске 
економије бар у оној мери у којој поз наје и ос-
нов не законе природних наука или ма те ма ти ке.

Постоји још један веома важан практичан 
раз  лог за проучавање финансија. Савремене 
фи нан сије данас привлаче најинтелигентније и 
нај динамичније техничке и научне таленте из 
це лог света. Широм света на хиљаде људи, по 
обра зовању физичари, математичари, ин жење-
ри или квантитативни економисти, решавају 
ве ома комплексне проблеме из финансија у 
водећим финансијским институцијама. Мо-
де ли које користе често и потичу из физике 
или инжењерских дисциплина, мада су увек 
обо гаћени практичним искуством и талентом 
оних који их примењују. За тако одговоран 
посао савремени финансијски стручњаци ве о-
ма су добро плаћени, често многоструко ви ше 
од својих бивших колега математичара, фи-
зичара и инжењера који се баве “чистом” нау-
ком. Све је то постало могуће услед развоја 
науч не дисциплине која се бави финансијама 
– фи нансијске економије. У наредних неколико 
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бројева желимо да вас упознамо са развојем 
ове фасцинантне дисциплине која је код нас 
тек у повоју али се динамично и успешно раз-
вија пре свега на групи за квантитативне фи-
нан сије Економског факултета у Београду и на 
Јужноевропском центру за савремене финан си-
је (SECCF, http://www.seccf.org/). Биће то ујед-
но и прича о томе како су финансије прешле 
из руку људи који су од математике знали само 
четири основне рачунске радње у руке научне и 
тех ничке елите данашњице.

Финансијска економија релативно је млада 
научна дисциплина рођена 1952. године у пи о-
нир ском рада Харија Марковица (енгл. Harry 
Markowitz) из области анализе финансијских 
портфолија. Да бисмо боље разумели значај и 
суштину рада за који је професор Марковиц 
1990. године добио Нобелову награду за 
економију, пренесимо се, начас, на почетак 
педесетих година прошлог века. Хари Мар ко-
виц, тада докторант завршне године на Пост дип-
ломској школи бизниса Уни вер зи те та у Чикагу, 
једној од најчувенијих биз нис шко ла на свету, 
предао је своју докторску ди сер тацију из области 
портфолио анализе на разматрање докторској 
комисији. Рад је ко рис тио ниво математике до 
тада невиђен у финансијама. Већина чланова 
ко мисије није, стога, могла да га разуме. Били 
су то, наиме, велики економисти оног времена, 
али економисти старог кова из времена када се 
озбиљнија математика није заправо користила 
ни у економији ни у финансијама. Теза Харија 
Марковица била је одбијена, уз образложење 
да је то “чиста математика, а не економија 

или финансије”. После неколико месеци, ме-
ђу тим, на инсистирање чувеног професора 
Џејм са Тобина, ментора Харија Марковица, 
фор мирана је нова докторска комисија у којој 
су поред двојице економиста била и два ма-
те матичара, који су економистима на прост 
на чин објаснили о чему се ту заправо ради. 
Но ва комисија је одушевљено прихватила овај 
рад уз образложење да ће највероватније пред-
стављати зачетак новог истраживачког прав-
ца у финансијама. Били су у праву. Тај рад  
представља камен темељац финансијске еко но-
мије.

Да бисмо објаснили суштину идеје Харија 
Марковица, размотримо један прост пример. 
Претпоставимо да сте ви власник  акције 
(власничке хартије од вредности) акционарског 
друштва тј. компаније А. Претпоставимо, да ље, 
да је ова компанија продала укупно 200 ак ција на 
тржишту. Свака акције даје право на 1/200=0.5% 
удела у власништву компаније. Као власник 
две ак ције ви располажете са 2x0.5%=1% влас-
ништва над компанијом А. То, између ос та лог, 
значи да уколико компанија оствари го диш њи 
профит од рецимо 1000 динара, вама при пада 
1000x1%=10 динара. Претпоставимо још да је 
цена једне акције компаније А данас једнака 

=30 динара. Колика је тржишна вредност 
акција компаније А које поседујете? Очигнедно, 
та вредност је:  ди-
на ра.

Претпоставимо сада да поред две акције ком-
паније А поседујете и  акција ком па није 
B чија тржишна вредност данас износи  
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=12 динара по акцији. Тржишна вредност ва-
ших акција које имате у компанији B једнака 
је  динара. Скуп 
свих финансијских актива у вашем поседу је, 
по дефиницији, ваш финансијски портфолио. 
У овом конкретном случају, он се састоји од 
две акције компаније А и пет акција ком па ни-
је B. Колика је тре нут на тржишна вредност ва-
шег финансијског порт фолија? Јасно, од го вор 
је: =60+60=120 ди нара. 
Другим речима, вредност неког финансијског 
портфолија једнака је суми вредности капитала 
сваке од актива које улазе у његов састав.

Тежина неке активе једнака је количнику 
вредности инвестиције у ту активу и укупне 
вредности портфолија. Тежине ваших акција  
ко мпа није А су: 60/120=0.5 
односно за компанију B 
60/120=0.5. У овом конкретном случају, 50% 
ваших средстава уло же но је у акције компаније 
А, док је осталих 50% уложено у акције ком-
па није B. Укупна вред ност портфолија и од го-
ва рајуће тежине у потпуности дефинишу ваш 
ин вес тициони порт фо лио.

Колика ће бити вредност вашег портфолија 
кроз месец дана? У општем случају, нико то 
са сигурношћу не може знати. Цене акција се 
формирају на тржишту и подложне су сталним 
променама, како навише тако и наниже. Другим 
речима, цене акција су случајне променљиве. 
Примера ради, претпоставимо да ће се цене кроз 
ме сец дана или дуплирати (са вероватноћом 
1/2) или смањити на пола (са вероватноћом 1/2). 
Претпоставимо, такође, да уколико цена ак ције 

А расте, онда и цена акције B рас те (так ве акције 
називају се потпуно позитивно ко  ре лисане). У 
том случају, могуће цене ак ције ком паније А 
кроз месец дана су 60 динара (са ве ро ватноћом 
1/2) или 15 динара (са истом вероватноћом 1/2). 
Означимо ту случајну промељиву са . С 
друге стране, могуће вредности акције B кроз 
месец дана су 24 динара (са вероватноћом 1/2) и 
6 динара (са вероватноћом 1/2). Означимо такву 
случајну променљиву са .

Само по себи намеће се питање: колика ће 
би ти вредност вашег портфолија кроз ме сец 
да на? Одговор је релативно прост: вред ност 
порт фолиа је такође случајна променљива 

 чије су могуће 
вред ности једнаке 2x60+5x24=240 динара (са 
ве роватноћом 1/2) или 2x15+5x6=60 динара (са 
ве роватноћом 1/2).

Пошто је садашња вредност вашег порт фо-
лиа 120 динара а акције компанија су пот пу но 
позитивно корелисане, јасно је да ваш порт-
фо лио у првом случају добија, док у другом 
случају губи на вредности. Принос портфолија 
(за месец дана) дефинисан је као проценат за ра-
де, то јест као количник 

Док је принос бездимензиона величина, профит 
 изражен је у јединицама новца 

(рецимо динарима). У случају портфолија са пот-
пу но позитивно корелисаним акцијама, могуће 
реализације приноса једнаке су: =100% (са 
ве роватноћом 1/2) и =-50% (са вероватноћом 
1/2).
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Лако је установити (можете ли то да по ка-
жете?) да се принос вашег финансијског порт-
фо лиа може представити и на следећи начин:

Принос финансијског портфолија једнак је 
отежињеној суми приноса сваке од актива која 
улазе у састав портфолија. Тежине су, при томе, 
једнаке уделу новца уложеног у одговарајуће 
активе. У случају вашег портфолија, могући 
при носи како акција компаније А тако и акција 
компаније B су 100% и –50% (са вероватноћом 
1/2). На пример, у случају када цена акције А 
расте принос је =(60-30)/30=100%, док су 
случају када цена акције А опада њен принос 
је  =(15-30)/30=-50%. Из формуле (1) следи 
он да да је

Очекивана вредност неке случајне променљиве 
израчунава се као отежињена сума могућих реа-
ли зације те променљиве, где су тежине једнаке 
одговарајућим вероватноћама реализације. Оче-
ки вана вредност приноса вашег портфолија је

Јасно је да очекивани принос није довољан да 
нам да комплетну представу о томе шта можемо 
да очекујемо од наше инвестиције. Наиме, иако 

(1)

вер 1/2
вер 1/2

(2)

(3)

је очекивани принос позитиван и једнак 25% 
ме сечно, са вероватноћом 1/2 овај портфо лио 
мо же да изгуби чак 50% своје првобитне вред-
ности. Важно је, стога, знати каквом се риз ику 
излажемо. Ризик приноса најчешће се мери 
његовом стандардном девијацијом  од оче-
ки ване вредности. Стандардна девијација је 
де финисана као квадратни корен варијансе при-
но  са, а варијанса је дефинисана као оче ки ва на 
вред ност квадрата одступања могућих приноса 
од очекиване вредности.  У случају разматраног 
порт фолија, варијанса и стандардна девијација 
при носа дате су следећим изразима:

Једначине (3) и (4) кажу да је очекивани при-
нос вашег портфолија 25% месечно, али да је 
стандардна девијација чак три пута већа. То 
значи и да је ризик инвестирања у такав порт-
фолио веома велики (три пута већи од оче ки ва-
ног приноса!).

Разлог за то се налази у томе што су акције 
у портфолију потпуно позитивно корелисане, 
тј. што се вредности акција које улазе у сас-
тав портфолија увек крећу у истом смеру. 
Да бисмо схватили да је управо у томе ствар, 
од нос но да корелација појдиначних ризика 
игра кључ ну улогу у ризику портфолија као 
целине, размотримо сада другачију ситуацију. 
Нека је све исто као и до сада, осим што сада 
претпостављамо да су цене акција компаније А 
и компаније B потпуно негативно корелисане, то 

(4)
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јест да цене акција компаније А увек расту када 
цене акција компаније B опадају и обратно. У 
том случају, уместо вредности датих у једначини 
(2), могући приноси портфолија су:

Пошто су сада акције потпуно негативно ко ре-
ли сане, добитак је знатно мањи (25% уместо 
100%), али нема ни губитка. Конкретно, такав 
порт фолио имао би принос од 25% месечно са 
потпуном сигурношћу (тј. вероватноћом јед-
наком 1). То значи, такође, да вас такав порт-
фо лио не би излагао никаквом ризику док би 
имао исту очекивану вредност као претходно 
раз матрани портфолио! Наиме, лако се може 
проверити (можете ли то показати?) да за такав 
пор тфолио важи да је =25%, =0. 
Ова друга једнакост управо и значи да такав 
портфолио нема ризика.

Оба размотрена примера (потпуно позитивна 
или потпуно негативна корелација) су, на равно, 
ектремни примери који се практично никада не 
срећу у пракси. У реалности, акције компанија 
нај чешће нису ни потпуно позитивно ни потпуно 
не гативно корелисане. Степен корелације ме ри 
се коефицијентом корелације који може има ти 
све вредности од +1 (у случају потпуне по зи-
тивне корелације, као у првом примеру) до –1 
(у случају потпуне негативне корелације, као 
у другом примеру). Обично се вредности кое-
фи цијената корелације крећу измећу 0.2 и 0.7, 
тј. финансијске активе су најчешће делимично 
позитивно корелисане. То значи да сваки порт-

вер 1/2
вер 1/2

(5)

фо лио који се формира помоћу таквих актива 
увек има неки (позитиван) ниво ризика који се 
ме ри помоћу стандардне девијације на његов 
принос, >0.

Сада смо спремни да објаснимо суштину 
Марковицевог приступа. Ствар је, заправо, 
ве ома једноставна. Наиме, сваки инвеститор 
има различит афинитет према ризику, те од по-
ну ђених финансијских актива, дајући им раз-
ли чите тежине, може да формира различите 
порт фолије. Пошто се ризик портфолија мери 
помоћу стандардне девијације приноса, раз-
ли чити инвеститори могу бити спремни да 
прихвате различите нивое стандардне де ви ја ци-
је приноса. Свима им је, међутим, заједничка 
жеља да за фиксирани ниво ризика који су 
спрем ни да прихвате остваре највећи могући 
оче кивани принос. Другим речима, сваки ин-
вес тор, по Марковицу, треба да максимизује 
оче ки ва ни принос  (као функцију тежина 
које дефинишу портфолио), фиксиравши при 
томе ниво стандардне девијације приноса  
(стандардна девијација је такође функција те жи-
на портфолија).

Таква врста проблема у математици је поз-
ната под именом оптимизација више ди ме н-
зи оналних система са везама, или квадратно 
програмирање. У следећем броју видећемо како 
се овај врло нетривијалан математички проблем 
решава, као и како се добијено решење користи 
за доношење интелигентих инвестиционих од-
лу ка од стране финансијских стручњака у свету 
и код нас.



29

Рационално предвиђање будућности
Пише: др Aлeксaндaр Бoгojeвић, 
   Лaбoрaтoриja зa примeну рaчунaрa у нaуци 
 http://scl.phy.bg.ac.yu/
 Институт зa физику

Физика се бави предвиђањем бу дућ нос-
ти. Имате неко почетно стање система, 
убаците га у одговарајуће једначине 

кре тања, и (ако умете да решите те једначине) 
као резултат добијете стање у коме ће се сис тем 
наћи у неком будућем тренутку. Кад је реч о 
једноставним системима онда из неких оп ш тих 
претпоставки често знамо да одредимо тач не 
једначине кретања. Код компликованијих сис те-
ма се често дешава или да једначине  знамо са-
мо приближно тачно да одредимо, или да знамо 
само приближно тачно да их решимо. Ово све 
утиче и на квалитет нашег предвиђања будућег 
стања система. Као пример овога можемо да уз-
ме мо кретање Месеца око Земље. Знамо тачно 
да од редимо положај Месеца у почетном тре нут-
ку. Такође знамо и једначине кретања – не зато 
што је реч о једноставном систему већ зато што 
смо научили да сложене системе разложимо 
на низове једноставних међудејстава која уме-
мо извести из општих принципа. Примарни 
ути цај на кретање Месеца има гравитаци о но 
при влачење Земље. Имајући у виду да Земља 
и Месец нису ни тачке ни савршено сферно си-
мет рични објекти долазимо до тога да поред уо-
би чајене привлачне силе  постоје 

и додатне компликације (плимске силе). Но 
на Месец утичу и други објекти као што је 
Сунце (много масивније од Земље, али и много 
удаљеније те му је утицај на Месец мањи од 
утицаја Земље) и друге планете (далеко мањи 
утицаји). Наоружани почетним условима и јед-
начинама кретања можемо храбро кренути у 
предвиђање будућег положаја Месеца. На жа-
лост, једначине кретања умемо да решимо само 
при ближно.

Ако вас интересује где ће Месец бити кроз пар 
недеља (рецимо да хоћете да слетите на Месец), 
онда нема проблема. Краткорочна пред ви ђа ња 
будућности лако одрађујемо. Можда вас, из не-
ког разлога, интересује тачан положај нашег при-
род ног сателита кроз неколико деценија? Сад 
већ морамо мало више да се потрудимо (реч је о 
сред њорочном предвиђању), но и то можемо да 
у радимо. Људима је за овакву прогнозу некада 
требало више година напорног рада, но данас, 
уз помоћ рачунара, то више није тако тежак за-
да так. Но шта ако вам је јако битно да сазнате 
где ће Месец бити кроз милијарду година? Жа-
лим, али мислим да нисте ни приближно свес-
ни колико тежак захтев постављате. Ма шта 
вам дуги причали, будућност од нас није скри-
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ве на (иначе би физичари остали без посла). 
Но такође морате бити свесни важења једног 
опш тег правила – што даље желите да завирите 
у будућност то ће вам бити теже (тј. она ће 
изгледати магловитија).

Будућност је велики изазов. Зато физичари 
нису једини који се баве предвиђањима. После 
ве кова успеха науке и даље је око нас присутно 
мнош тво врста погледа у будућност:
1. Гатање и митско веровање у судбину. 
2. Предвиђања која нису утемељена на поз на ва-

њу почетних услова. Сијасет примера овога 
можете наћи у нашој свакодневници. На при-
мер просветне власт које желе да темељно 
реформишу наш образовни систем а које 
при томе не знају готово ништа о стању у 
коме се тај систем налази, о проблемима 
који га прате, о његовим добрим странама, о 
постојећим људским и другим ресурсима са 
којим тај систем располаже1.

3. Предвиђања базирана на тривијаним екс тра-
по лацијама претходног стања. Ово многи 
од нас примењују у свакодневном животу. 
Ево једноставног примера. Сто пута сте без 
икаквих последица прошли колима кроз цр-
ве но светло, дакле, то можете да наставите и 

да ље да радите.
4. Предвиђања базирана на озбиљнијим екс тра -

полацијама и уочавању трендова. Мада ниш-
та мање ненаучна од предходне три врс те 
прорицања будућности, ова врста предикција 
се формално одева плаштом научног. Оби-
ла то се користи статистичким методом но 
без дубљег разумевања суштине тог ме то да. 
Пример овога су већине економских пре -
дикција, не само код нас него у целом све ту. 
Безброј примера овога се може наћи у друш т-
ве ним наукама2 или у медицини3.

1 То смо имали пре само неколико година. Сада имамо прос-
ветне власти које не желе ништа да мењају. Мада им пли-
цит но, и они свој став темеље на једној врсти предвиђања 
бу дућ ности. Овај тип предвиђања се такође не ослања на 
поз навање стања система, но он пре припада категорији га-
та ња и митског веровања у судбину: «наше образовање је 
нај боље на свету, ми смо најбољи на свету, дакле ништа не 
тре ба мењати»).

2 Пример овога је предавање једног нашег уваженог со ци о-
ло га на коме је он инсистирао да (у социологији) ис тра жи-
ва ч ки узорци не смеју бити сувише велики јер грешка расте 
са бројем узорака. У праву је, апсолутна грешка заиста рас-
те (као корен од броја узорака), но релативна грешка опа-
да (један са корен од броја узорака) – то је управо разлог 
заш то су сва статистича испитивања то прецизнија што је 
број узорака већи. Чак и ове процене зависности грешке од 
броја узорака важе само у случају да је број узорака до вољ-
но велики.
3 Пре неколико година ме је један професор медицине, кад 
је сазнао да сам физичар, сасвим озбиљно питао колико 
тачака је заправо потребно да би се одредила једна крива. 
Рекао сам му да треба безброј тачака, но онда сам схватио 
да он под појмом крива заправо само сматра праву линију. 
Бунило га је то што је у једном познатом страном часопису 
видео графикон истраживања са три тачке и једном правом 
линијом. Правилно преведено, његово питање је сада имало 
смисла. Како провући «најбољу» праву линију кроз више од 
две тачке? Застрашујуће је да помислите да нас лече људи 
који то не знају, но прави шок је био кад сам у том часопису 
видео шта су страни истраживачи урадили – провукли су 
праву кроз прву и другу тачку и онда речима образложили 
зашто трећу експерименталну тачко и не треба узети у 
обзир. На основу тог истраживања се одређује оптимална 
доза једног прилично озбиљног лека.
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5. Рационална предвиђања будућности. За овај 
вид предвиђања вам треба како познавање по-
чет них услова тако и разумевање (макар у нај 
грубљим оквирима) једначина кретања, тј. 
уз рочно-последичних веза између кључних 
де лова система који се посматра. Дакле, за 
ра ционално предвиђање будућности вам тре-
ба ју физичари.
Физика није, као што вас најчешће уче, скуп 

(наизглед) неповезаних знања о неким та мо чуд-
ним системима (магнети, стрме равни, струј на 
кола, гасови, атоми, звезде) који су вама лично 
неки мање а неки више интересантни. Физика 
је метод рационалног предвиђања будућности. 
Тај се метод може применити на све системе, и 
на оне које уобичајено сматрамо делом физике, 
и на оне који су делови неких других наука (од 
ко јих су многе заправо настале из физике), и на 
оне које су наизглед далеко не само од физике 
него и од осталих природних наука. Можда је 
нај интересантније тај општи метод ра ци о нал-
ног приступа будућности управо применити на 
саму физику као научну дисциплину.

У прошлом броју смо се отиснули управо 
на једно такво путовање чији је циљ био да по-
ку шамо да бoљe рaзумeмo физику у нaрeдних 
25 гoдинa. На том путовању ћемо се користити 
рац ионалним приступом коме нас учи физика: 
поз навањем почетних услова, разликовањем 
битног од небитног, уочавањем узрочно-пос-
ле дичних веза, свођењем тих веза на низ  јед-
ноставних и разумљивих међудејстава, уте ме-
ље ном проценом могућих извора грешака у на-

шим предикцијама.
Пре но што и започнемо путовање морамо, 

бар угрубо, сагледати неке основне податке. 
По ћи ћемо од основних показатеља од којих 
по лазе влaдe и стручнa друштвa развијених 
зe мaљa при плaнирaњу свoг нaучног развоја. 
Нај више ћемо се бавити стањем у САД и ЕУ. 
Два су разлога за то. Први је да су ово друштва 
која почивају на информацијама које су јавно 
дос тупне. На Интернету можете наћи све 
што вас може интересовати о САД (како ин-
фор  мације тако и анализе). Наравно, није се 
лако снаћи у том мору информација. Да би из-
дво јили праве информације и праве анализе, 
сва како да морате доста да знате о том што 
пре тра жу је те. И тада ће вам требати пуно 
упор ности, но на крају ћете доћи до тражених 
ин формација. ЕУ ту и даље битно заостаје у 
односу на САД, но чини огромне напоре да 
надокнади тај информатички јаз. Остатак света 
(коме и ми још увек припадамо) се не темељи 
(сем декларативно) на јавној доступности ин-
фор мација. То је вероватно основни разлог 
зашто је «остатак света» (мада чини 90% по-
пулације наше планете) далеко слабије раз ви-
јен. Било како било, изузетно је тешко доћи 
до информација (поготово до проверених ин-
фор мација) о стању физике ван САД и ЕУ. 
Као што смо видели, без познавања садашњег 
стања и стања у прошлости нема ни основа за 
рационалну анализу будућег стања. Ово важи 
колико за физику толико и за предикције у 
било којој другој области. Плашећи се јавне 
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доступности информација «остатак света» за-
пра во себи онемогућава поглед у будућност. Од-
се чен од будућности не остаје му ништа друго 
него да се бави непотребним величањем или, 
чак, улепшавањем своје прошлости.

Други разлог зашто са упознавањем бу дућ-
нос ти физике крећемо управо од САД је то 
што се у последњих шест или седам деценија 
упра во ту налазио центар развоја науке и тех-
нологије. Пре тога се тај центар налазио у 
Европи, но то није разлог зашто нам је за пред-

ви ђање следећих 25 година развоја физике 
бит на и ЕУ. Европска унија нас интересује 
зато што је изузетно озбиљно ушла у процес 
по новног преузимања примата у научном и тех-
но лош ком развоју (самим тим и у физици), и 
што постоје сасвим озбиљне индикације да ће 
у посматраном периоду успети да пре уз ме тај 
примат. Ништа мање важан разлог зашто нас 
судбина физике у ЕУ интересује је и то што 
ћемо у посматраном периоду и ми бити део те 
уније.  То је један од основних разлога заш то 

СЛИКА 1. Брoj дoктoрaтa из физикe у СAД у jeднoj гoдини. Брoj je рaстao eкспoнeнциjaлнo oд 1870. (први 
дoктoрaт) дo 1975. гoдинe. Нaкoн тoгa систeм oсцилуje (сa вeликим гoдишњим oдступaњимa) oкo кoнстaнтнe 
врeднoсти.
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треба да се бавимо будућношћу физике – да би 
што успешније позиционирали нашу науку у 
оквиру нечега што се већ званично зове ев роп-
ски истраживачки простор (ERA – European Re-
search Area).   

Сликa 1. пoкaзуje eкспoнeнциjaлни рaст фи-
зи кe у СAД у пeриoду oд стo гoдинa нa примeру 
jeднoг рeлeвaнтнoг пaрaмeтрa – брoja нoвих дoк-
тo рa тa из oвe oблaсти. Eкспoнeнциjaлни рaст 
углaвнoм никог нe чуди – тoликo je изрaжeнo 
мишљeњe o дoминaциjи СAД4. Oнo штo је зaп-
рaвo чудно на овом графикону je нaгли прe лa-
зaк из eкспoнeнциjaлнoг рaстa у приличнo из-
рa жeнo гoдишњe oсцилoвaњe oкo кoнстaнтнe 
врeд нoс ти. Kритични трeнутaк сe дeсиo oкo 
1975. гo динe, дакле пре три деценије. Изузетно 
је ин те ресантно да скоро нико није био свестан 
да се догодио овај «фазни  прелаз», по најмање 
сами физичари.

Oнo штo стojи изa експоненцијалног раста 
je критeриjум успeшнoсти прoфeсoрa – у про се-
ку (по свим научним областима) чак 15 дoк тo-

рa нa тa пo мeнтoру! Јасно је да је морало доћи 
до експоненциајлног раста. А онда, мада је кри-
тич ни тренутак дошао и прошао, наведени кри-
теријум успешности је и даље остао на сна зи 
– зато дуго нисмо приметили да се ишта про ме-
ни ло. 

Покушајмо да размислимо шта је чудно 
у понашању описаном на претходној слици. 
Екс поненцијални раст није чудан. Стагнација 
так ође није чудна. Чудно је што је систем тако 
наг ло прешао из једног стања у друго. Важно је 
разу мети шта је довело до те промене. Чудно је 
и то како можемо истовремено имати стагнацију 
и исте оне критеријуме успешности који су 
довели до експоненцијалног раста. Мада је ово 
важан индикатор стања физике у САД, да би га 
разумели, морамо га довести у везу са другим 
важним параметрима. Наука, на крају крајева, 
није ништа друго него покушај налажења так-
вих веза. 

* * *

Ипак, можда је баш сада добар тренутак да 
мало предахнемо. Наука треба да буде уз буд љи-
ва, изазовна, а не да замара. Надам се да сам вас 
до вољно заинтересовао да ми се придружите и 
следећи пут, управо на овом месту, на нашем 
започетом путoвaњу у будућност физике. Дот ле 
имате времена да мало размислите како бисте 
могли да објасните чудно понашање са прет-
ход не слике. Није тако тешко – видећете већ у 
следећем броју.

4 Често се бег научника (поготово Јевреја) из Хитлерове 
Немачке узима као основни разлог за успон физике у 
САД. Ово је једна од уобичајених тривијализација. Одлив 
мозгова до кога је дошло је свакако помогао науци у САД, 
но само зато што је пре тога домаћа наука имала већ 
више од шест деценија експоненцијалног раста (слика 1). 
Бежећи пред Хитлером великани физике су управо дошли 
на тада најплодније тло за науку. Затекли су тамо врхунске 
стручњаке, али и огроман број динамичним младих људи 
фокусираних на науку. Спој искуства једних и динамизма 
других је учинио да је физика читавог двадесетог века била 
у стању континуалне револуције идеја.
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Случај негативне локомотиве

Колумниста: Ненад Вукмировић

Србију у претходна два месеца потреса велика афера, која је међу но
ви нарима добила назив “Случај негативне локомотиве”.
Ипак, овај случај има много дубљу позадину са којом јавност није 
упозната. Све је почело наградним задатком 4 за шести разред из броја 
96 Младог физичара.

Иако је задатак вероватно промакао мно-
гим читаоцима који нису шести разред, 
одмах су га приметили стручњаци Ује-

ди њених нација задужени за образовање. Они су 
изразили ос но вану сумњу да је ду жина ло комотиве 
у задатку негативна и покренули ис тра гу. Задатак 
је на стручну истрагу послат, а где другде, него у 
Основну школу “Уједињене нације” у Београду. 
У истрази је учествовало чак 48 ученика који су 
решавали тај задатак и остале задатке за шести 
разред. Сву збуњеност коју је тај задатак изазвао 
међу ученицима најбоље осликава одговор једног 
ученика на тај задатак: “Мислим да је наставница 
по греш но издиктирала задатак.” Овакав одговор 
је потпуно изненадио водеће стручњаке Ује-
дињених нација и у свом извештају за 2004. го дину 
упућеном генералном секретару УН Ко фију Анану 
написали су да случај захтева оп сежну истрагу, 
посебно имајући у виду да је 2005. Светска година 
физике и да због мира у свету не би ваљало да се у 
Светској години физике наруши један од основних 
постулата физике да је дужина позитивна величина. 
Зато су за прву четвртину 2005. године одобрена до-

датна средства да се овај случај детаљно испита. 
Закључено је да узорак од 48 ученика није био 
довољан да се донесе прави одговор и одлучено је 
да се у истрагу укључе сви ученици шестог разреда 
основних школа у Србији заинтересовани за 
физику, а најбоља прилика за то је била општинско 
такмичење из физике. 

Док се до 26. фебруара 2005. читав случај 
одвијао далеко од очију јавности, тог дана је 
целокупна јавност у Србији узбуркана. Ученици 
су решавајући задатак, користећи се постојећим 
и утемељеним законима физике које су научили 
у школи, скоро сви редом добијали да је дужина 
локомотиве негативна и то чак –588 метара. Ре-
ак ција је одмах уследила међу наставницима и 
родитељима ученика, а ствар је убрзо процурела 
и у јавна гласила. Телефони Друштва физичара 
Србије, као и часописа Млади физичар, су се 
усијали. Насловне стране у дневним новинама су 
садржале речи: шокантно, сензационално, не га-
тив не локомотиве у Србији... Из Ев роп ске уније 
је стигла јасна порука да негативне ло ко мотиве 
нису по њиховим стандардима и да се случај мора 
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решити. Свет ска кошаркашка ор га низација (ФИБА) 
је за претила одузимањем Ев ропског пр венства 
у кошарци у Београду. У њиховом саоп штењу је 
између ос талог ре че но: Не може се гарантовати 
без бед ност репрезентативцима земаља учесница 
уколико се не установи порекло негативности ло
комотиве. Ако су дужине локомотиве у Ср би ји 
негативне, какве ли су дужине аутобуса? Шта 
би се десило са играчима који би ушли у 
такве аутобусе?

Имајући све ово у виду, ре дак-
ција часописа Млади физичар, 
у ко ме је задатак првобитно 
објављен, била је под притиском 
да реши овај случај. Одлучено 
је да се позове најбољи мо гу-
ћи не завис ни стручњак који 
пос  тоји. Чланови Ре  дак ције 
су предлагали две особе: Хер -
ку ла Поа роа и Шерлока Холм-
са. Првобитним гла са њем је 
избор пао на Херкула Поароа, 
пре све га зато што има доста ис-

кус тва са мис теријама у возовима, с обзиром да је 
успешно решио убис тво у Оријент Експресу. Ипак, 
проблем је био што Млади физичар нема свог 
представника у Белгији, па је замољен представник 
Младог физичара у Енглеској да ступи у контакт 
са Шерлоком Холмсом. Посета стану у Улици 
бејкер 221б у Лондону је била кратка. Господин 
Холмс је већ био упознат са целим случајем и са 

задовољством га је прихватио. Упутио се 
за Београд првим летом ЈАТ-а и поред 

упозорења Др Вотсона да је због 
штрајка у ЈАТ-у дужина авиона 
можда комплексна величина. 
Ипак, иако је у претходном 
броју Младог физичара саз-
нао да се могу дефинисати 
ком плексне струје и на по ни у 
колима наизменичне струје, 
што га је веома изненадило, 
Шер лок се није уплашио и хра-

бро је слетео на будући кос мод-
ром Сурчин.

Шерлок Холмс је у редакцији 
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Младог фи зи чара добио све неопходне ин фор ма-
ције око тога како је настао спорни задатак. По да ци 
да ти у задатку су засновани на мерењима које су 
извршили швајцарски физичари на тунелу “We nde-
tunnel” дужине 1655 метара на прузи “Lötchberg 
line ”. Истрага је текла следећим то ком:

1)  Шерлок Холмс је одмах утврдио да је у задатку 
дошло до штампарске греш ке, па је написано 
да је дужина тунела 1658 метара. Ипак, свима 
је било јасно да ово није ре шење целог случаја 
и да се и са исправљеном вред ношћу дужине 
тунела до бије опет да је дужина ло ко мо тиве не-
га тивна. 

2)  Проучавајући решења ко ја су ученици ОШ 
“Уједињене на ције” упутили у Млади фи зичар, 
Шерлок је приметио да нико од њих у обзир није 
узео тунел ефекат. Тунел ефекат представља 
појаву да чес тица чија је енергија мања од 
енергије потенцијалне баријере “прескочи” 
баријеру (протунелира), а да притом није 
уложена додатна енергија. Тунел ефекат се не 
може објаснити класичном, већ само квантном 
механиком. Господин Холмс је помислио да би 
у занемаривању тунел ефекта могло да лежи 
објашњење физички бесмисленог резултата да 
је дужина локомотиве не га тивна. Ипак, како је 
тунел “ Wendetunnel” изграђен и пуштен у рад 
15. јула 1913, а тунел ефекат је откривен тек 
двадесетих и тридесетих година истог века, 
господин Холмс је закључио да се у поменутом 
ту нелу не може одиграти тунел ефекат.

3) Следећа Шерлокова прет поставка је била да 
швајцарски физичари ни су при мерењу син-
хро низовали часовнике. Пре ма Ајнштајновој 

специјалној теорији ре ла тивности, највећа 
могућа брзина про стирања електромагнетског 
таласа је брз ина светлости у вакууму (чија 
је бројна вредност дата у поклон таблицама 
у МФ97, а у броју 98 исту бројну вредност 
можете наћи на једном неочекиваном месту, 
да ли сте открили где?). Ако два различита 
пос матрача која се налазе на различитим 
мес тима желе да одреде тре нутак у коме се 
десио неки догађај, они ће добити различито 
вре ме услед тога што се информација о том 
догађају простире коначном брзином и стиже 
у различитим тренуцима до њих. Да би се овај 
проблем избегао, неопходно је да се изврши 
син хро низација часовника. Специјална тео рија 
релативности је об јав љена 1905, осам година 
пре завршетка тунела, па се сви ефекти који 
су њена пос ле дица могу одигравати у овом 
тунелу. Ипак, швајцарски фи зичари су мерили 
два различита догађаја (улазак и излазак воза 
из тунела), па синхронизацији часовника у 
по ме нутом сми слу није неопходна. Шерлоку 
је такође било чудно да физичари из земље 
сатова превиде тако очигледну ствар као што 
је синхронизација часовника.

Како је Шерлоку истекла виза за боравак у Ср бији, 
морао је напусти поменути случај. Сви чланови 
редакције Младог физичара ин тен зивно раде на 
рас вет љавању случаја, а Ре дакција такође пре у зи-
ма сву одговорност за евен туално отказивање Ев-
роп   ског првенства у кошарци и неулазак Србије у 
Ев роп ску унију. До закључења овог броја случај је 
још увек нерасветљен. Да ли се нека нова физика 
крије у “Случају негативне локомотиве”?
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Ekonomski fakultet u Beogradu i Južnoevropski centar za savremene finansije 
Vas pozivaju na treće izdanje

Međunarnodnog magistarskog kursa iz kvantitativnih finanijsa (IMQF)

Predavači na našem programu su svetski poznati stručnjaci iz oblasti finansija i ekonomije. Mnogi su po 
prvi put u Beogradu i našem regionu. Među njima su: 

Prof. Alec Chrystal, Profesor Monetarne politike i bankarstva, Šef katedre za finansije i prodekan Cass 
Business School, City University of London (London, Velika Britanija)

Prof. Robert H. Edelstein, Professor Ekonomike nekretnina, ko-direktor Fisher Center for Real Estate 
and Urban Economics, Haas School of Business, University of California (Berkeley, USA)

Prof. Moshe Kim, Profesor bankarstva, Department of Economics, University of Haifa (Haifa, Izrael)

Prof. Lionel Martellini, Profesor finansija i Naučni direktor EDHEC Risk and Asset Management 
Research Center (Nica, Francuska)

kao i mnogi drugi poznati domaći i strani predavači. Od ove školske godine, IMQF program uključuje 
i celovitu pripremu za polaganje ispita u okviru Chartered Financial Analyst (CFA)(R), globalno 
priznate međunarnodne sertifikacije koju izdaje CFA Institute(R). 

Školska 2005-2006 počinje u septembru 2005 a krajnji rok za prijavu je 15. jul 2005. Za polaznike 
koji se sami finansiraju postoji mogućnost povoljnog kreditiranja ili plaćanja na rate, a za one 
najtalentovanije i finansijski najugroženije i mogućnost dobijanja finansijske pomoći. Takođe, za 
polaznike programa obezbeđena je mogućnost letnje prakse u zemljama Evropske Unije.

Za više informacija posetite naš website http://www.seccf.org/, javite se na telefon (011) 3021 169, fax 
(011)3021 169 ili na adresu: IMQF Program, Ekonomski fakultet u Beogradu, Kamenička 6, 11000 
Beograd.
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Зашто се запаљена шибица криви

Пише: Катарина Матић

У Младом физичару број 97 видели смо један интересантан ог лед са 
пла ме ном. Тада смо научили да пламен има нека неочекивана својства. 
У овом броју доносимо нов оглед, који се може врло лако из вести и за 
који вам је потребна само – једна шибица. Када га проучите, научићете 
зашто се запаљена шибица криви увек на горе.

Када се запаљена шибица држи хо ри зон-
тал но, пламен се полако помера дуж 
ши бице, а сагорели део се савија. Део 

шибице који је у пламену је црне боје и још 
није искривљен. За пламеном се креће узан 
цр ве ни појас. Тај део је управо изгорео и ње-
гова тем пература је највиша (око 700-7500C). 
Тем пе ратура црног дела је знатно нижа (око 
500-6000C). Битно је уочити да је “црвени” део 
црвен само са горње стране; доња страна и у 
овом појасу је црна. Значи да горња страна има 
вишу температуру, због струјања ваздуха, и зато 
дуже задржава црвену боју. При хлађењу се 
горња страна више скупља, јер је разлика њене 
тем пературе и температуре околног ваздуха 
већа. То је разлог због којег се шибица криви 
на  више. Може ли се ова појава и квантитативно 
оп и сати?

Нека је дужина шибице , а дебљина . 
Прет поставимо да се ове димензије при горењу 
не мењају. У центру пажње ће бити закривљени 
део шибице. Нека су дужине средњих пресека 

горње и доње половине шибице  и ; њихова 
разлика износи

где је -термички коефицијент линеарног ши-
рења дрвета, -разлика максималних тем пе-
ра ту ра горње и доње стране шибице. Са слике 
1 се види да је

па је

Слика 1
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На основу ових формула се може одредити по лу-
преч ник кривине шибице

Пошто је полупречник кривине тешко измерити, 
погодно је изразити га преко величине :

Применом формуле која важи за мале углове

добија се

тако да разлика температура горње и доње стра-
не шибице износи

Да би се одредила разлика тем пе ра ту ра, пот реб-
но је измерити дужине ,  и . Урадите овај 
експеримент и покушајте да на основу горњег 
модела одредите разлику температура . 

Мерење ове разлике температура изведене 
помоћу термопара су показала да је тем пе ра-
туреа горњег дела =(730±10)0C односно, за 
доњи део =(650±10)0C, па је тражена разлика 
темпаретура =(80±20)0C.

И чланови редакције Младог физичара су 
урадили овај експеримент. Непосредном  про-
ве ром смо добили следеће резултате: Од десет 
запаљених шибица четири су се искривиле 
навише, три се уопште нису искривиле, а три су 
се савиле у хоризонталној равни. Зашто се све 
шибице не понашају у складу са предвиђањима 
теорије?

Да ли ће се једнако савити сибице раз ли чи-
тих дебљина? Ако се запаљена шибица одоздо 
додирне хладним металним предметом, да ли 
ће се савити више или мање?

Покушајте да урадите овај једноставан екс пе-
ри мент и да одговорите на не тако једноставна 
питања. Али никад не заборавите да не угрозите 
безбедност. Шибице треба држати пинцетом, 
изнад посуде са водом.
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Обрада резултата мерења

Пише: Милован Шуваков

Физичарима је изузетно важно како ће обрадити и на крају за пи са ти 
ре зул тате својих експеримената. За младе физичаре је ово такође врло 
важно, поготову ако учествују на такмичењима из физике на којима 
постоје експериментални задаци. Зато ћемо се на овом додатном часу 
позабавити елементарном обрадом резултата мерења.

За мерења физичких величина користе се 
инструменти који никада нису савршено 
тачни, тј. не дају нам тачну (праву) вред-

ност мерене величине већ интервал у којем се 
тачна вредност налази. На пример, када меримо 
дужину стола метром са милиметарском по де-
лом и измеримо вредност =605mm ми нисмо 
сигурни да ли је дужина стола баш оволика 
или је за неки део милиметра различита, али 
оно у шта смо сигурни јесте да је дужина стола 
сигурно већа од 604mm, а мања од 606mm. Ово 
се записује на следећи начин: =(605 ± 1)mm, 
где нам ова јединица представља грешку ме ре-
ња: =1mm. Грешка мерења је некад одређена 
са мим инструментом, док у неким случајевима 
морамо сами да је проценимо. Ако штоперицом 
меримо временски интервал између два до га-
ђаја, без обзира што је најмањи подеок на што-
перици 0.01s, грешка нашег мерења је сигурно 
већа услед времена наше реакције на догађај. 
У овом случају грешку можемо проценити тако 
што ћемо више пута мерити познати интервал 
и видети колико највише грешимо, или пак 

претпоставити да време реакције није веће од 
рецимо 0.2s и ову вредност узети за грешку.

Грешке мерења о којима је било речи називају 
се апсолутне грешке и оне имају исту димензију 
као и резултат. Количник   се назива 
релативна грешка мерења. Ова бездимензиона 
величина се обично изражава у процентима. 
Дак ле, ако лењиром са милиметарском поделом 
измеримо дужину од =10cm, релативна грешка 
мерења је:

Грешке индиректно мерених 
величина
Неке величине не меримо директно, већ их ра чу-
на мо (по некој формули) из мерених величина. 
Ове величине називамо индиректно мереним и 
пос тавља се питање колика је њихова грешка. 
Најједноставнији пример је збир две мерене 
величине . Ако знамо грешке мерења  
величина  и  респективно  и , лако 
проверавамо да је права вредност величине 

 најмање , а највише  
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. Другим речима апсолутна 
греш ка овог збира је . Када 
мало размислимо видимо да иста формула 
важи и за грешку разлике двеју величина. За 
остале функ ције мерених величина ствари су 
ма ло ком пли кованије и ту користимо приб лиж-
не фор муле дате у табели 1. Ове формуле, иако 
приближне (осим за случај збира и разлике када 
су тачне), дају добре резултате за релативне 
греш ке мање од 10%, па се могу користити у 
свим случајевима који нас интересују.
Пример 1. Претпоставимо да смо мерили пре-
ђе ни пут и време за које је неко тело тај пут 
преш  ло и добили резултате: =(1.70 ± 0.01)m 
од нос но =(11.5 ± 0.02)s. Брзина је

док грешку мерења брзине рачунамо као:

што даје следећи коначни резултат

Записивање резултата
Можете приметити да смо у примеру 1 коначни 

Табела 1.
Формуле за израчунавање  
апсолутних и релативних  грешака 
индиректно мерених величина

ре зул тат записали у мало “чудном” облику. Ово 
је последица договора међу физичарима о томе 
како треба записивати резултате. Постоји пар 
правила којих се треба придржавати. 

Прво правило је да се грешка увек заокружује 
на једну цифру различиту од нуле и то увек на 
већу (рецимо 0.527 заокружујемо на 0.6, а не на 
0.5  као што је то уобичајено). 

Друго правило каже да резултат заокру жу-
је мо на истом децималном мес ту на којем је 
заокружена грешка и то по стандардним пра-
ви лима заокруживања (на бли жи број). 

Треће правило каже да уколико је та цифра 
на већем растојању од децималног за ре за (пре-
ко три) резултат пишемо или у неким дру гим 
јединицама или у облику експонента како 
бис мо ово растојање смањили и отарасили се 
не пот ребних нула (пример: X=(0.0000213 ± 
0.0000002) N = (213 ± 2) 10-7 N = (21.3 ± 0.2) 

mN). Зато је важно да увек пишете јединице!
Сва ова правила имају за циљ да крајњи ре-

зул тат буде записан у што једноставнијем об ли-
ку, али да притом никако не дозволимо да нам 
тач на вредност испадне из интервала вредности  
којег записујемо као коначан резултат.
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Графичка метода
Када су две мерљиве физичке величине по ве-
за не линеарном функцијом , где су 
па раметри те функ ци је (коефицијент правца 
 и одсечак на у-оси ) величине које желимо 

да одредимо, користимо графичку методу коју 
ћемо у овом одељку објаснити кроз пример ме-
ре ња коефицијента еластичности опруге.

На слици 1 приказана је шема апаратуре коју 
ћемо користити у замишљеном експерименту. 
Опруга (1) на свом крају има зарез (2) помоћу 
којег на лењиру (3) меримо дужину опруге. 
Оп ру га је преко неистегљиве нити повезана са 
ди намометром (4) којим меримо силу затезања 
опруге и који можемо да померамо горе-доле 
услед чега мењамо дужину, а самим тим и силу 
затезања опруге.

Сила затезања линеарно зависи од дужине 
опруге:

где је  коефицијент еластичности а  дужина 
опруге без затезања. Очигледно, за вис нос ти си-
ле затезања од дужине је линеарна функцијуа 
са коефицијентом правца који је једнак ко е фи-
ци јенту еластичности опруге.

Поступак је следећи. За неколико раз ли-
чи тих дужина опруге ми треба да измеримо 
одговарајућу силу за те за ња. За сваку дужину 
затезање меримо неколико пута (у нашем 
случају, три пута) да би смо одредили колико 
резултати мерења силе за исту дужину одступају 
од средње вредности (што нам даје грешку ме-
ре ња), а спречава и евентуалне омашке које би 
могле да наступе када бисмо мерили само јед-
ном. Уколико је то одступање мање од греш ке 
самог инструмента (најмањег подеока на ди ма-
нометру) за грешку мерења узимамо гре шку 
инструмента. Резултати мерења и одговарајуће 
грешке су приказане у табели 2.

У првој колони налази се дужина опруге, у 
другој, трећој и четвртој су три мерења силе за те-
за ња, у петој се налази средња вредност ова три 
ме рења заокружена на цифру на којој је грешка, 
док је у шестој грешка мерења силе затезања 
ра чу ната на већ објашњен начин. Примећујемо 
да је у прва три мерења одступање од средње 

Слика 1. Апаратура Табела 2. Резултати мерења
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вред ности мање од грешке динамометра ( ) па 
је стога за грешку узета та вредност. Пошто је 
ре лативна грешка мерења дужине много мања 
од релативне грешке силе затезања можемо је у 
да љем разматрању занемарити.

Даље се метода састоји у цртању графика 
зависности силе затезања од дужине на ми ли-
ме тарском папиру. Треба обратити пажњу на то 
да се вредности на осама подесе тако да график 
буде максимално велики, али и да вредност јед-
ног милиметарског подеока одговара ве ли чи на-
ма које у декадном запису имају једну ненулту 
цифру и то 1, 2 или 5 (понекад може и 4, али би 
требало избегавати). Тачке се уносе са својим 
грешкама, као дужима. Затим се лењиром пров-
ла чи права која треба да прође кроз све ове 
дужи. Ово је  приказано на слици 2.

Обележавајући две тачке на правој (најбоље 

Слика 2. График зависности силе затезања од 
дужине опруге

је изабрати тачке између прве и последње две 
екс перименталне тачке, као и на неким ок руг лим 
вредностима дужине опруге) узимамо њихове 
координате и рачунамо коефицијент правца. 
При ликом рачунања грешке овог коефицијента 
узи мамо да су грешке координата очитаних та-
ча ка једнаке већој од грешака суседних двеју 
екс перименталних тачака. Тако добијамо:

док грешку рачунамо на следећи начин:

Овде смо применили формулу за грешку ко лич-
ника у специјалном случају када је грешка име-
ниоца једнака нули, а затим формулу за греш ку 
разлике. Тако је коначни резултат нашег екс пе-
ри мента:

На једноставном примеру смо видели како из-
гле да обрада резултата графичким методом. 
Ово није јини метод за обраду резултата ме ре-
ња, врло често се користи и метод најмањег 
квад рата. То је рачунски метод који  даје боље 
резултате од графичког метода и о којем ће 
бити више речи на неком одследећих додатних 
часова. За крај, додаћемо само да се приказани 
метод може применити и када зависност између 
мерених величина није линеарна, тако што се 
изврши линеаризација: погодном ма те ма тич ком 
операцијом се уведу нове величине које су функ-
ције мерених, а чија је веза линеарна. 
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Бразил земља музике, воћа, фудбала и...

Међународна конференција атомске 
физике, Рио де Жaнеиро, јул 2004.
Пише: Маријана Бртка

Када чујете ”Бразил”, прво помислите на фудбал, самбу и карневал у 
Риу. Када чујете: “Рио де Жанеиро”, помислите на статуу Христа, Главу 
ше ћера и девојку са Ипанеме. Има ли у свим тим причама места и за 
фи зику и физичаре? Зашто да не! 

У Рио де Жанеиро смо стигли у раним ју-
тарњим часовима, 25 јула 2004. Осећамо 
како се у ваздуху мешају мириси океана, 

свежег пецива и бразилске кафе. Почињао је 
нови  дан и уобичајена јутарња гужва… 

Брзо смо пронашли такси којим одлазимо 
до плаже Глорија. Многобројне кариоке након 
ју тар њег трчања у оближњем парку Фламенго, 
освежење су пронашле у кокосовој води. У по за-
ди ни се назире  брдо необичног облика: Глава 
ше ћера. 

У истом овом погледу, маја 1925-те године, 
уживао је и Алберт Ајнштајн. Чувени физичар 
одсео је у хотелу Глорија (апартман број 400), на 
самој обали океана. Непуних осамдесет година 
касније, у истом хотелу у “Предивном граду”, 
одр жана је XIX међународна конференција 
атом ске физике (ICAP 2004).

Програм конференције је традиционално 
бо гат. Професори из разних крајева света, на 
позив организатора, држе семинаре о нај но ви-
јим достигнућима на пољу атомске физике. 

Прецизна мерења, судари честица на ниским 
температурама, дегенерисан квантни гас, таласи 
материје, квантна оптика, примене у другим 
дисциплинама… Све су то теме покривене 
програмом конференције.  

Наравно, све је  почело – самбом.  До бро-
дош лицу су нам пожелели  бубњари обучени 
у националне боје Бразила: зелено - као шуме 

Парк Фламенго, у близини хотела Глорија. 
Мало даље – Глава ше ће ра
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Ама зоније, плаво –  као боја океана, жуто – као 
сунце над великим градом... 

Конференцију је свечано  отворио професор  
Клеп нер (D. Kleppner) са MIT-а (Massachusetts 
Institute of Technology).  Након уводног говора, 
почиње такозвани “Симпозијум  Нобеловаца”. 
Доктор Норман  Рамзеј (Norman Ramsey, до бит-
ник Нобелове награде 1989. године) говори нам 
о атомској физици “у прошлости, садашњости 
и будућности”. Следе говори Коен-Таноуђија 
(Cohen Tannoudji Claude, Нобелова награда 
1997. године), Вилиама Филипса (William Phi-
llips, Нобелова награда 1997. године), Ерика 
Кор нела (Eric Cornell, Нобелова награда 2001. го-
ди не) и Волфганга Кетерлеа (Wolfgang Ketterle, 
Нобелова награда 2001. године).  

Добитници награда 1997. године су дали 
зна чајан допринос развоју техника хлађења 
га со ва атома коришћењем светлости ласера, 
што је омогућило експерименталну потврду фе-
но мена Бозе - Ајнштајнове кондензације.  На 

изу зетно ниском температурама, реда стотина 
нано-келвина, честице зване бозони налазе се 
у основном енергетском нивоу. Ову појаву пред-
ви део је Ајнштајн 1924. године, инспирисан 
ра дом индијског научника Бозеа о статистици 
фо тона. Тек седамдесет година касније, 1995. 
го дине, три различите групе истраживача ус-
пе ле су да у лабораторији потврде постојање 
кон дензације. Нобелове награде 2001. године 
управо су додељене за то експериментално дос-
тиг нуће.        

Негде око шест - седам сати поподне, док 
је професор Кетерле завршавао свој говор, до 
нас су допрли узвици одушевљења са ули це 
(пардон, плаже). Толико смо се занели слу ша ју-
ћи предавања, да смо скоро заборавили где се 
на лазимо. Фудбалска репрезентација Бразила је 
упра во победила репрезентацију Аргентине и 
пос тала првак Јужне Америке! Оближња плажа 
се брзо напунила  навијачима са плаво-жуто-зе-
ле ним капицама на глави... 

Добродошлица Презентација постера
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Осталих дана конференције, атмосфера је 
мање свечана, а више радна. Ређају се пре да ва-
чи један за другим, ритам је прилично на по ран. 
Полако упознајемо и друге учеснике кон фе рен-
ци је, склапамо нова познанства. У глави ми 
се мешају различити језици: енглески, руски, 
пор ту галски... Ако је тема из области физике, 
није проблем разумети португалски.  Разлика 
из међу енглеских и португалских речи је 
само у њиховом завршетку: “-tion” постаје “-
ção”  (solution - solução), а “-ly” се претвара у 
“-mente” (consequently – consequentemente)... 
Сасвим једноставно. Оно што јесте проблем, то 
је разумети говор људи на улици и једноставне 
ре че нице попут  “o céo é azul” (небо је плаво) 
или “vamos para praia” (хајдемо на плажу). Сви 
смо врло брзо научили да употребљавамо фразу:  
“não se preocupe” (немој да бринеш), вероватно 
најомиљенију реченицу међу кариокама.   

Два поподнева су резервисана за пре зен-
тацију постера. Ту је атмосфера много опуш те-

ни ја: објашњава се, дискутује, чак и препире... 
Про фесори љубазно одговарају студентима на 
њи хова многобројна питања... У пролазу чујем  
де чака који убеђује своје другове како наш 
Уни верзум има облик једне велике фудбалске 
лопте...

Слободног времена има мало и многи га ко-
рис те да посете нека од туристичких атракција 
Риа. Време је идеално, 25 степени, сун ча но и 
помало ветровито. Већина се опредељује за 
посету Корковаду. Љубитељи фудбала се од лу-
чу ју за стадион Маракана. Популарна је и Гла-

Статуа Христа са раширеним рукамаНајвећи стадион на свету, Маракана



51

ва шећера, на чији се врх стиже жичаром. Са 
врха Главе шећера пружа се поглед на чи тав 
град: на плаже Копакабана, Ипанема,  Фла мен-
го, Леблон, на зелене  шуме Тижуке, на Кор-
ко вадо са статуом Христа на врху, види се и 
центар  града... Заиста, Рио де Жанеиро, смеш-
тен између плавог залива и песковитих пла жа 
са једне, и стрмих планина покривених рас-

У два наврата током педесетих година прошлог 
века, у Бразилу је боравио познати физичар Ри-
чард Фајнман.  Његови утисци и  запажања о 
овој земљи  забележени су у књизи “Мора да се 
ша ли те, господине Фајнман”. Познат по свом ве-
се лом и спонтаном карактеру, Фајнман се брзо 
укло пио у карневалску атмосферу Риа. Пошто је 
желео да боље упозна музику Бразила, укључио 
се у рад школе самбе “ Farsantes de Copacabana” 
(Лакрдијаши са Копакабане). Од свих инструмената 
које је могао да свира, одабрао је – тигањ! Иако 

у својим забелешкама упорно употребљава реч 
тигањ, све указује на то да је свирао “тамборин”, 
односно, мали бубањ. 

Када је Роберт Опенхајмер (Robert Oppenheimer), 
вођа пројекта конструкције атомске бомбе, дошао у 
посету Бразилу, Фајнман  га је дочекао и пожелео 
му добродошлицу. Музичке склоности Фајнмана су 
већ биле опште познате, па је познати физичар био 
упитан да ли ће научити и Опенхајмера да свира 
бубњеве. Одговор је био јасан: “Наравно да не! То 
је једина ствар коју ја знам а он не зна!”.

Фајнман и самба

кошним шумама са друге стране, потпуно оправ-
да ва свој надимак: “Предивни град” (Cidade 
Mar avilhosa).

Готово је немогуће посетити Рио де Жанеиро, 
а не обићи симбол овога града: статуу Христа са 
ра ширеним рукама. Статуа је смештена на врху 
брда Корковадо а дотле се стиже симпатичним 
црвеним возићем. “Корковадо”– воз своје пут ни-
ке превози од давне 1884. године, а први пут  ник 
је био тадашњи владар Бразила, Дон Педро II. 
Од тада, воз је “угостио” многобројне ту рис те, 
међу њима папе, краљеве, принчеве, пред сед ни-
ке, уметнике и научнике. 

Отац авијације, Бразилац Сантос Думонт, 
чес  то је путовао овим возом. Према причама 
ста  рих радника, он се увек појављивао са ка рак-
те ристичним шеширом накривљеним на леву 
стра ну, давао је добре напојнице и с времена на 
вре ме управљао возом. 

Путовање возом почиње на Косме Вељо ста -
ни ци а на свом путу ка врху Корковада воз про-Електрични воз који превози туристе до 

врха Корковада Наставак на страни 53
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Током 1925. године, Алберт Ајнштајн је посетио 
Аргентину, Уругвај и Бразил. На путу за Аргентину, 
његов брод се зауставио у Рио де Жанеиру, и том 
приликом Ајнштајн је посетио ботаничку башту 
и ручао у “Копакабана Палас” хотелу. Иако је ова 
прва посета трајала само неколико сати, медији су 
јој посветили велику пажњу. Остао је забележен  сле-
де ћи Ајнштајнов коментар: “Решење проблема који 
је мој ум поставио, дошло је управо са светлог неба 
Бразила”. Тиме је Ајнштајн алудирао на потврду 
сво је теорије 1919. године, за време помрачења сун-
ца у Собралу, на северу Бразила. 
      Након посете Аргентини и Уругвају, Ајнштајн је 
поново посетио Рио. Овога пута, боравак је трајао 
недељу дана. У том периоду обишао је позната ту-
рис тич ка места Риа: Главу шећера, Корковадо и 
шуме Тижуке. Био је фасциниран предивном троп-
ском природом, као и јединственом мешавином раз-
ли читих култура и етничких група на улицама Риа. 
У свом дневнику, оставио је забелешку да ле по те 

природе “превазилазе све приче из хиљаду и јед не 
ноћи”. Такође, остала су забележена и његова за па-
жа ња о утицају топле и влажне климе на понашање 
и менталитет људи.
     За тему свог првог предавања у овој земљи, 
Ајнштајн је одабрао специјалну теорију ре ла тив-
нос ти. Сала је била препуна: професори, по ли ти ча-
ри, научници, студенти, генерали, адмирали... Сви 
су они похрлили да чују познатог физичара. Ос-
тала предавања организована су само за ака дем ску 
публику. Уморан од предавања о теорији ре ла тив-
нос ти,  Ајнштајн је говорио о природи светлости, 
упо ређујући таласну и честичну теорију.

Ајнштајнове посете Бразилу

Помрачење сунца у Собралу 1919. године

Споменик на месту где је радила експедиција која 
је потврдила Ајнштајново предвиђање о скретању 

зрака светлости у близини масивних објеката .
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ла зи кроз највећу “урбану шуму” на планети. 
Шу ма Тижука се налази у срцу Рија и раздваја 
се вер ни део града од јужног. Врло је популарно 
мес то за шетњу или вожњу бициклом. Али, није 
увек било тако.

У XVIII веку шума је посечена да би је 
замениле плантаже кафе. То је угрозило снаб де-
ва ње града водом, те је владар Педро II 1881. го-
дине донео одлуку да поново пошуми овај прос-
тор. Следећих 13 година свега 6 робова засадило 
је око 60 000 стабала. Убрзо су шуму (поново) 
нас та нили мајмуни, лењивци, гуштери, змије, 
пти це, лептирови... Неретко, путници воза могу 
их видети кроз прозор.

Године 1910. возови на парни погон за ме ње-
ни су возовима који не загађују околину – елек-
трич ним. Око 300 000 туриста годишње такође 
до приноси очувању околине: део прихода са куп-
љеног од продаје карата усмерава се ка бра зил-
ском институту за очување природе.

Статуа Христа – Спаситеља одавно је пос-
тала симбол народа Риа који  прима  све  гос те 
раширених  руку.  Статуа  се  налази  на над мор-
ској висини од 710 метара, висока је 38 метара 

Бразилци су широм света признати као мађионичари 
фуд балске лопте. Међутим, мало је познато да су 
својевремено били подједнако успешни и са кошар-
каш ком лоптом. Давне 1959. и 1963. Бразил је био 
свет ски првак у кошарци.

Интересантно је да најбољи бразилски  ко шар-
каш свих времена, Оскар Шмит, није учествовао у 
осва јању тих титула. Оскарова каријера је заиста 

задив љујућа. Одиграо је невероватних 26 сезона (у 
Ев ро пи и Бразилу) и постигао (према незваничном 
бро јању) 49.703 кошева. Поређења ради треба 
рећи да је најбољи стрелац НБА, Карим Абдул 
Џа бар, постигао 38.387 кошева. Оскар је завршио 
сво ју ка ри је ру 2003. године у својој 45-ој години. 
Последње сезоне одиграо је за тим из Рио де Жа не-
и ра – Фламенго.

Бразил и кошарка

и тешка 1145 тона. Наравно, изградња оваквог 
спо меника није била лака. Радови су трајали 
че ти ри године, а делови споменика преношени 
су на врх Корковада споменутим електричним 
во зом.

Последњег дана конференције приређена је 
свечана вечера у ресторану на обали мора. Рес-
то ран има помало чудно име: “Велико прасе” 
(свака сличност са “Великим Праском” је пот-
пу но случајна). У граду вечитог лета, трпеза је 
увек пуна зеленила, разног (за нас непознатог) 
воћа и поврћа, морских плодова и рибе. Од ко-
ле га из Јапана добила сам и прве лекције како 
ко ристити штапиће као прибор за јело. Њима је 
моја неспретност била прилично симпатична и 
смешна. На крају сам се  ипак вратила виљушци 
и ножу да не бих остала гладна.

Након конференције, свако одлази на сво ју 
страну: неко на север а неко на југ, у хлад није 
крајеве (месец је јул и зима је на јужној Зем-
љиној хемисфери). Остало нам је да се опрос-
тимо од својих нових пријатеља, и наравно, да 
пожелимо да се видимо за две године, на сле де-
ћој конференцији.
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Сунчев систем је за астрономе једно од 
нај занимљивијих подручја изучавања, 
што је и разумљиво јер се и сви ас тро-

номи налазе у Сунчевом систему. Објекти који 
се налазе у нашем планетарном систему су нам 
толико близу да светлости треба свега неколико 
минута до неколико сати да стигне до нас и 
наших телескопа. То је једини део космоса 
у који можемо да пошаљемо аутоматизоване 
свемирске летелице. Поред свега тога, о Сун-
че вом систему знамо јако мало. Наиме, није 
нам баш сасвим јасно како је настао, не знамо 
како су се формирале гасовите планете, о 
објек тима који припадају нашем планетарном 
сис тему постоје велике недоумице, а оно што 
познајемо је само планетарни део Сунчевог 
сис тема (простор иза планета јако слабо поз-
најемо). Ипак, у изучавању Сунчевог сис те ма 
последњих година учињен је изузетан нап ре-
дак. Поред директног посматрања, нове уви де 
нам даје проучавање екстрасоларних пла не-
тарних система (планетарних система око дру-

гих звезда - они су први пут виђени тек пре 
неколико година). Ипак, највећи помак нам 
омогућавају нумеричке симулације, које пос-
тају све сложеније, прецизније и значајније 
захваљујући убрзаном развоју рачунара.

Са друге стране, још средином XX века ви-
ше научника је спекулисало о могућем пос то-
јању диска објеката иза познате области Сун-
че вог система. Џерар Кајпер (Gerard Kuiper, 
1905-1973) је сматрао да би Плутон могао бити 
само први такав објекат који је пронађен на уда-
ље ности већој од Нептунове. Први директан 
пос матрачки доказ за постојање ових објеката 
до бијен је августа 1992. године открићем 1992 
QB1, првог познатог објекта у Кајперовом 
појасу. Овај појас, како је данас познато, садр жи 
велики број малих тела која орбитирају на самој 
ивици Сунчевог система иза орбите планете 
Неп тун (слика 1). Због великог растојања од 
Сунца астероиди у Кајперовом појасу имају 
јако мали привидни сјај, па се изузетно тешко 
от кри вају и детектују, мада по величини могу 

Билијар на ивици Сунчевог система
Пише: Бојан Сич, 
  Департман за физику, ПМФ, Нови Сад

Иза Нептунове орбите налази се Кајперов појас  протопланетарни ма
теријал преостао након формирања планета. Тренутно је овај по јас нај
ве ћи извор краткопериодичних комета. Проучавање настанка појаса је 
врло занимљиво јер нам може дати интересантне податке о томе шта се 
догађало у последњим фазама формирања Сунчевог система
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бити веома велики (са пречницима и преко 1000 
ки лометара). Чак се неки од њих по ве ли чи ни 
приближавају Плутону, па је последњих година 
са правом покренута дебата да ли је Плутон 
планета или је то само највећи астероид у 
Кајперовом појасу.

Кајперов појас нам даје најбоље и можда 
једине податке о томе шта се догађало у пос-
лед њим фазама формирања Сунчевог система. 
Најважнија величина је расподела преосталих 
објеката у Кајперовом појасу која је настала под 
сталним гравитационим утицајем великих пла-

нета. Проучавајући ову расподелу саз на је мо који 
су процеси утицали на формирање планета и 
уобличили спољашњи део Сунчевог система (Ју-
пи тер и удаљеније планете). Међутим, постоји 
још јако пуно непознаница о Кајперовом појасу 
и процесима који су га образовали.

У главном делу Кајперовог појаса раз ли ку-
јемо две врсте објеката који се разликују и по 
карактеристикама орбита и по боји. Нераз јаш-
њено је питање која су то два различита ме-
ханизма чијим деловањем су ови објекти дос-
пели до садашњих положаја у појасу. Постоје 

Слика 1: Кајперов појас
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и објекти у појасу са орбитама које су на так-
вој удаљности да на њих планете не могу да 
де лују, стога је непознато и како су ти објекте 
дос пели на такве путање. То су тренутно нај-
да љи познати објекти у Сунчевом систему. 
Ениг матична карактеристика појаса је и појава 
из ненадне и оштре горње границе појаса на 50 
астрономских јединица (астрономска јединица 
је средње растојање између Сунца и Земље и 
износи око 150 милиона километара). Тачна 
ло кација би могла бити резултат дуготрајног 
деловања Нептуна, али само порекло ивице је 
не познато. Такође је загонетно и то што у појасу 
има укупно око 10% масе Земље, а познато је 
да је неопходно бар 100 пута више масе да би 
гравитационим привлачењем настали објекти 
са пречницима од преко 1000 километара. Не 
зна се на који начин је овако мала маса до ве ла 
до појављивања тако великих објеката у Кај пе-
ро вом појасу.

Један од процеса који би могли да објасне 
неколико загонентних карактеристика Кај пе-
ровог појаса је блиски пролазак неке звез де 
поред Сунчевог система у касној фази фор ми-
ра ња појаса, док планете још нису настале. Да 
би се ова претпоставка проверила, потребно 
је размотрити да ли садашња орбитална рас-
по дела објеката у појасу указује на динамичке 
ефек те које би изазвао близак пролазак звезде 
у прошлости. Једини начин да се ово уради је 
нумеричко симулирање проласка звезде и ис пи-
ти вање његовог утицаја на кретање објеката у 
појасу.

У оквиру програма Астрономије у Ис тра жи-
вачкој станици Петница урађен је овај рад (под 
руководством Игора Смолића) у којем је симу-
ли ран пролазак звезде на растојањима од 100 
до 200 астрономских јединица од Сунца. Тако 
близак пролазак могућ је једино док се Сунце 
на лазило у локалном звезданом јату у којем је 
и настало. У тренутном галактичком окружењу, 
где су удаљености међу звездама огромне, ова-
ко близак сусрет две звезде је јако мало ве ро ва-
тан.

Резултати симулација указују на закључак 
да се структура данашњег Кајперовог појаса 
може добро објаснити помоћу идеје о блиском 
звезданом проласку у прошлости. Звездани 
по лазак једном делу објеката мења елементе 
путање на нешто веће вредности, тако да то мо-
же да буде узрок раздвајања објеката у главном 
делу појасу на две популације, као што је при-
ме ћено у данашњем појасу. У симулацијама у 
којима се смер кретања звезде поклапао са сме-
ром кретања појаса настаје спољна граница дис-
ка на око 50 астрономских јединица. Граница 
пос таје још израженија услед каснијих ефеката, 
чи ме се ствара веома нагла спољна граница 
сли чна оној коју данас видимо у Кајперовом 
појасу.

У блиском звезданом проласку лежи и мо гу-
ће објашњење орбита најудањенијих објеката 
у појасу и обајшњење губитка масе појаса. 
Про цесима проузрокаваним проласком избаци 
се знатан материјал из појаса, негде око 25% 
обје ката зароби и однесе са собом звезда која 
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про ђе, док се каснијим индиректним утицајама 
про ласка избаци још око 25% масе појаса. Про-
лас ком би се могле објасниити и орбите већ 
спо мињаних објеката које су на тако ве ли ким 
уда љеностима да није јасно шта би могло да их 
из баци на такве путање. Из симулација се види 
да блиским проласком настају веома сличне ор-
бите, па пролазак може објаснити и њихово по-
рек ло.

Ипак, одређени ефекти проласка се не виде 
у садашњем појасу, али то се вероватно може 
објаснити каснијим утицајима планета. Наиме, 

после проласка звезде уследила је динамичка 
еволуција дуга четири милијарде година која 
је најзад обликовала садашњи Кајперов појас и 
цео Сунчев систем.

Блиски звездани пролазак је до сада 
углавном представљан као катастрофалан 
догађај по планетарне системе. Ипак, ми смо 
показали да један такав процес може бити и 
саставни део процеса формирања планета, 
као и да је могуће да је обликовао Сунчев 
систем и одлучујуће допринео стварању нашег 
планетарног система.

Слика 2: Изглед симулираног Кајперовог појаса после проласка блиске звезде. На графику лево 
звезда је имала исти смер кретања као и објекти у Кајперовом појаса, док је на графику десно 
имала супротан смер. Растојања су изражена у астрономским јединицима.
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Радиометар
Пише: Јарослав Лабат

Радиометар личи на сијалицу у чијој  се унутрашњости налазе че ти
ри плочице, сјајне са једне, а затамњене на другој страни. Плочице су 
међусобно повезане и могу да се окрећу око вертикалне осе. Ра ди о мет
ром се ништа не мери већ би њиме требало да се докаже постојање 
притиска светлости. Заиста, када се уређај осветли, плочице почну 
да се окрећу, то брже што је јачина светлости  већа. Али, окрећу се у 
погрешном смеру ако је притисак светлости узрок њиховом кретању!!

Радиометар је открио далеке 1873. године Ви-
лијам Крукс (Sir William Crookes). Четири 
тан ке металне плочице су са једне стране беле 

а са друге зацрњене. Сјајна стра на једне плочице 
окренута је црној  страни сле деће и тако редом. Из 
стакленог балона у коме се налази носач-
вртешка са плочицама де лимично је 
испумпан ваздух. Када се уређај ос-
ветли сунчевом светлошћу, плочице 
се окрећу што би требало да буде 
доказ да светлост делује не ким 
притиском на њих! Проблем је 
само у то ме да ако се прихвати 
да фотони  имају им пулс он да би 
њихов притисак требао да буде 
већи на сјај ну страну. Међутим, 
плочице се окрећу као да је он већи 
баш на зацрњене. Нажалост, чак и 
данас се у неким светски познатим  
уџ беницима  на лази потпуно по греш-
но објашњење рада Крук совог  ра ди-
ометра.

Веровали или не постоји чак 
шест об јаш ње ња рада радиометра, 
али ни једно није у пот пуности 

прихватљиво. Како то да научници ни за више од 
сто година нису успели да дају задовољавајуће 
објашњење? Одговор је прост. Нису ни покушали, 
сматрајући вероватно да је об јаш ње ње рада ове иг-
рач ке безначајно пошто она нема ни какве  практичне 

при мене.
Подсетимо се у првом реду шта 

је то при ти сак светлости. Поред 
фотоелектричног ефекта пос тојање 

при тиска светлости би требало 
да буде један од два најважнија 
доказа квантне природе свет-
лости.  Свет лост се може за мис-
ли ти као млаз пакетића енергије 

који се зову фо тони. У зависности 
од таласне ду жи не свет лос ти фо то-

ни имају одређену енергију па пре ма 
томе и им пулс који је једнак p=hn/c где 

је h План ко ва константа, n фреквенција, 
а c брзина светлости. Када фотон удари у 

зарцњену површину па буде апсорбован 
предаје повр ши ни импулс силе једнак 

свом импулсу. Пошто га сјајна 
површина рефлектује, промени 
се смер његовог импулса, па је 
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импулс силе на плочицу једнак двострукој вредности 
импулса фотона (импулс силе је једнак промени 
импулса). При ти сак на сјајну површину треба дакле 
да буде двос труко већи, па ако је притисак светлости 
уз рок ротације вртешке од плочица радиометра оне 
би требало да се окрећу у супротном сме ру него што 
се стварно окрећу. И не само то! Ако се израчуна при-
ти сак сун че ве светлости на површини Земље добије 
се за не марљиво мала величина (око 4,5•10-10 N/cm2), 
па је јасно да се радиометар не окреће због деловања 
притиска светлости. Шта је онда уз рок његове ро та-
ци је?

Предложено је да  је могући узрок ротације ос-
лобађање адсорбованог гаса са површине пло чи ца 
када се оне, осветљене светлошћу, загреју. Али то би 
значило да би радиометар после из вес ног времена 
требао да се “потроши” и да престане да се окреће 
када се сав адсорбован гас ослободи. Међутим, то 
није случај  јер се ра ди ометар  окреће све време док 
је осветљен, ма колико дуго то трајало.

Следећа идеја је била да је вероватан узрок фо-
тоелектрични ефекат. Наиме, упадна свет лост може 
да избија електроне који добијају неки импулс. Исти 
толики импулс, само на су прот ну страну, треба да 
добије плочица и то је покреће. Ова идеја такође “не 
држи воду”, због два разлога: прво, сунчева светлост 
нема до вољну енергију да изазове фотоелектрични 
ефе кат а друго, радиометар се окреће и ако су плочице 
начињене од материјала (нпр. лискуна) који сигурно 
не даје фотоелектрични ефекат.

Још давне 1881 године британски машински 
ин жењер Осборн Рејнолдс је публиковао јако ком-
пликовано објашњење рада радиометра које није лако 
ни препричати ни разумети. Све је скривено у врло 
ком ликованој математици а у принципу се састоји у 
следећем: Пошто је за цр њена страна плочице топлија 
од супротне сјај не, молекули ваздуха који се налазе уз 
њу се за греју и конвекцијом крећу нагоре. Долазећи 

до ивица плочице делују на ивицу под неким углом, 
већим него хладни молекули и потискују тиме  
плочицу. Некако је тешко поверовати да су ивице 
значајније него целе површине, па и ово објашњење 
заслужује детаљнију анализу.

Можда је наприхватљивије објашњење оно ко је је 
засновано на простом притиску гаса. Ово објашњење 
је прихватила и  Британска ен циклопедија (Encyclo-
pedia Britannica) као и многи физичари. У основи је 
чињеница да за црњене површине плочица апсорбују 
више свет лос не енергије од сјајних и буду због тога 
мало топлије. Ваздух у близини зацрњене стране 
(пош то у стакленом балону сигурно има макар мало 
ваздуха) се загреје и самим тим молекули ваздуха 
имају већу енергију и јаче делују на тамну страну. 
Због тога се лис ти ћи и окрећу у смеру како се окрећу, 
и ту би требало да буде крај приче. Ово објашњење  
има највише присталица. На крају крајева, када се из 
стакленог балона  добро испумпа ваздух, покретни 
део радиометра престане да се окреће, без обзира 
колико је јака светлост која их обасјава. Значи да 
ваздух који постоји у радиометру игра одлучујућу 
улогу а не при ти сак светлости. Иначе лако је показати 
да је баш ефекат грејања одлучујући за покретање 
радиометра. Радиометар се осветли јаком ба те риј-
ском лампом чији сноп пролази кроз слој воде (око 
5 cm). Пошто вода филтрира инфрацрвено зрачење 
које проузрокује загревање, листићи радиометра 
се неће окретати. Тек када се суд са водом уклони 
окретање почиње.

Други оглед који показује да се плочице окрећу 
због термалног ефекта са може извести на следећи 
начин: Радиометар се стави у фрижидер да се добро 
расхлади. Тада почне сам да се окреће, без дејства 
светлости. Ради се о томе да се затамњене стране 
плочица брже хладе него сјајне. Шта мислите, који је 
смер ротације система плочица у овом случају?
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Вероватно сте се бар некада запитали 
како авион лети? У већини књига ћете 
наћи популарно об јаш  њење које се 

базира на познатом Бер ну ли је вом ефекту који 
каже да притисак у ваздуху опа  да кад се његова 
брзина повећа. 
Типично обја шњење је налик следећем:

Пресек крила има облик који се назива аеро
про фил. Доња страна аеропрофила је равна 
а гор ња закривљена и дужа од доње (слика 
1). Ка да се крило креће, ваздух се раздваја 
испред крила и саставља на задњој ивици 
крила. Пошто је горња страна крила дужа, 
а горњи и доњи слој ваздуха морају прећи 
свој пут за исто време, то брзина ваздуха са 
горње стране мора бити већа. Већа брзина 
изазива пад притиска, па са горње стране 
крила влада нижи притисак него са доње. 
Ова разлика притисака доводи до силе на 
крило која делује на горе а назива се узгон и 
омогућава авиону да лети. 

Овакво објашњење ћете наћи у бар 95% књ-

ига, од популарних до озбиљних, па чак и у 
приручницима за пилоте. Веровали или не, али 
ово објашњење је скоро потпуно погрешно, или 
можда је боље рећи да није ни 5% тачно! По чев-
ши од тврђења да горњи и доњи слој ваздуха 
мо рају прећи свој пут за исто време, што ис пи-
ти вања у ваздушним тунелима у потпуности 
опо вргавају, па до пот пу не немогућности да се 
објасни “изврнути” лет авиона. Немају ни сви 
авиони крила оваквог аеро  профила, већ многи 
имају симетричан про фил, исте дужине са обе 
стране, док неки ег зо тични профили имају 
дужу доњу страну, а ипак лете. Авион браће 
Рајт је имао крила чији је профил био једнаке 
дебљине по читавом пре секу. Авиони од папира 
лете, а немају заоб ље на крила већ равна. И нај-
важ није, оваква нон шалантна (зло)употреба 
Бер нулијевог ефек та неминовно доводи до 

Видели смо да кошаркаши не лете, али, како то раде авиони

Како лете авиони
Пише: Новица Пауновић

Данијел Бернули vs. Исак Њутн

Слика 1.
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противуречности са трећим Њутновим законом 
и читавог низа па ра докса! Имајући у виду све 
ово, није ни чудо што  често у медијима чујемо 
да се негде неки авион срушио. Чудо је што се 
то не дешава чешће!

Прави одговор је следећи: у свом кретању 
кроз ваздух крила скрећу велику масу ваздуха 
на доле; према првом Њутновом закону то значи 
да крила на ваздух делују силом на доле којом 
га убрзавају. На основу закона акције и реакције 
следи да на крила мора деловати сила на горе, и 
то је узгон. Хајде да видимо зашто крила скрећу 
ваздух на доле.

Авионска крила су постављена под неким 
углом у односу на правац летења, односно 
наилазећег ваздуха, као на слици 2, и то је тзв. 
нападни угао.

Наилазећи ваздух удара у нагнуту доњу 
површину крила и скреће на доле, а на крило 
де лује сила F. Ова сила се може разложити на хо-
ри зонталну компоненту Fо која делује као от пор 
и кочи авион, и вертикалну компоненту Fu која 
представља узгон. Ово је врло лако ра зум љива 
пос ледица Њутнових закона, и у бољим књигама 
је овај допринос често правилно урачунат. Али 
онда се скоро увек начини грешка, и урачуна и 

доп ринос узгону од горње стране крила, који 
се и даље приписује Бернулијевом ефекту, што 
је погрешно. Допринос горње стране узгону 
пос тоји, и код модерних авиона је он заправо 
не колико пута већи од доприноса доње стране, 
али његов узрок није Бернулијев ефекат, већ 
тако звани Коанда ефекат, и поново први и трећи 
Њут нов закон.

Ако млаз флуида тече дуж чврсте површине 
која је благо закривљена од смера тока флуида, 
флуид ће тежити да скрене са свог правца и 
сле ди закривљену површину. Ово је познато 
као Коанда ефекат. Пошто за скретање масе 
флу ида мора постојати нека сила F1 која де лу-
је на њега, из закона акције и реакције је јас-
но да мора постојати и сила F2 која делује на 
чврсту површину која скреће млаз. Овај ефе кат 
се једноставно може демонстрирати ако прис ло-
ните уз млаз воде стаклену епрувету (слика 3) 
или чак обичну кухињску кашику: млаз ће сле-
дити закривљену површину. Уколико кашику др-
жи те сасвим лагано, осетићете да бива лагано 
при вучена ка млазу.

Слика 2. Слика 3.

Слика 4.
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Овај ефекат је експериметална чињеница и 
не морамо да се питамо зашто он настаје, али 
комплетности ради можемо дати одговор. У 
случају воденог млаза значајну улогу имају вис-
козност и адхезивност воде. Међутим, овај ефе-
кат се јавља и код гасова, а код њих су те особине 
слабо изражене. Код њих је главни узрок један 
дру ги механизам, који је заправо права суштина 
Коа нда ефекта. Посматрајмо слику 4. Ако би 
млаз ваздуха представљен стрелицама наставио 
да се креће праволинијски, онда би у области K 
између млаза и закривљене површине дошло до 
појаве извесног подпритиска (јер би ваздух из те 
области био делимично захваћен и усисан брзим 
млазом ваздуха). Услед појаве потпритиска млаз 
би био привучен уз површину. Због тога је за 
млаз неповољно да настави да се креће пра во-
ли нијски, тј. стабилнији је ако почне да прати 
закривљеност површине.

Ваздух који пролази преко горње стране 
крила, због Коанда ефекта скреће пратећи повр-
шину крила и усмерава се на доле (слика 5). 
Одмах је јасно да због тога на крила мора де-
ло вати сила узгона на горе. При томе је важно 
напо менути да ефекат скретања ваздуха не де-
лу је само на слој ваздуха уз површину крила 
као што би се могло помислити, већ се преноси 
и на знатно удаљеније слојеве. Ово се може 
објас нити на следећи начин: скретање слоја 
уз површину доводи до “извлачења” ваздуха и 
ства рања подпритиска испод следећег слоја те 
зато и он скреће на доле, а овај механизам се 
све слабије изражен преноси и на све удаљеније 
слојеве. Због овога се зона скретања ваздуха 

Слика 5.

Слика 6.

Румунски инжењер, про  на лазач и један од 
пионира ае ронаутике. Конструисао је већи 
број авиона, од ко  јих је назанимљивији 
мо дел из 1910. као први ре акт ивни авион, 
претеча потоњих млазних авиона. 1934. 
године је открио ефе кат пријањања флуида 
уз закривљене површи. Велики аеродром у 
Букурешту данас носи његово име.

Хенри Мари Коанда
1886-1972
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изнад горње површине крила простире чак до 
удаљености од неколико метара, што је при ка за-
но осенченим површинама на слици 6. 

Управо овај механизам је разлог зашто гор-
ња површина даје далеко већи део узгона него 
доња површина, и омогућава да ка земљи буде 
гур нута јако велика маса ваздуха неопходна 
ра ди довољног узгона за лет авион. Слика 7 
на којој је приказана једна мала Цесна како 
лети изнад слоја магле, дивно демонстрира 
овај ефекат: јасно се види како струја ваздуха 
гурнута крилима на доле, иза авиона прави 
процеп у слоју магле.

Скретање велике количине ваздуха је ос нов-
на суштина постизања узгона неопходног за лет 
ави она. Након тога се може дискутовати само 
о детаљима постизања тог ефекта. Објашњење 
зас новано на Бернулијевом ефекту потпуно иг но-
ри ше ову основну потребу, и из њега директно 
сле ди да авион може да лети без икакве промене 
у струји ваздуха. Ако поново погледате слику 1, 
видећете да се тамо приказује да струја ваздуха 
иза крила наставља да лети у истом правцу као 

и испред крила, без икакве промене у правцу и 
бр зини. С становишта (неодговорне) употребе 
Бер нулијевог ефекта ово није ни неопходно. 
До вољно је да изнад крила ваздух тече већом 
брз ином, и ето пада притиска и силе узгона. 
Чиста бесмислица! Овакво “објашњење” је у 
про тивуречности са сва три Њутнова закона. Да 
би постојала сила узгона на горе, нешто мора 
да буде повучено на доле. Исправан облик стру-
јања ваздуха је дат на слици 5 где се види да 
на кон проласка крила ваздух бива скренут на 
доле.

Ради демонстрације колико је наивно “бер ну-
лијевско” објашњење у супротности са прин ци-
пима физике и до каквих парадокса доводи, за-
мис лите следећи мисаони експримент, проказан 
на слици 8.

Нека имамо затворену комору у којој је 
аеропрофил помоћу шипкастог носача учврш-
ћен за дно коморе. Узмимо неко средство 
(ком  пресор, вентилатор, дуваљку…) којим 
ша љемо млаз ваздуха на аеропрофил. Према 
“бер нулијевском” објашњењу следи да на ае-

Слика 7.

F

F

 

Слика 8.
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ро профил делује сила на горе, при чему након 
оби ласка аеропрофила ваздух наставља да се 
креће хоризонтално. Сила на аеропрофил се 
пре ко носача преноси на комору и цела комора 
би требало да лебди! Штавише, цела комора би 
мог ла да се налази изван атмосфере (са ваздухом 
у њој), а ипак би и даље могла да лебди! Овај 
ми сани експеримент је замислио управо аутор 
овог чланка, још док је био јако млади физичар, 
као наши читаоци сада, и он га је бацио у велике 
не доумице, како да усклади “бернулијевско” 
објаш њење које се налази у скоро свим књигама, 
са разултатима који су јасно немогући. Када се 
пак прихвати Њутн-Коанда објашњење, од го-
вор на парадокс постаје јасан сам по себи: на 
аеро профил ће заиста деловати сила узгона која 
се преноси на носач и зидове коморе, али ова 
сила узгона се јавља као резултат скретања мла-
за ваздуха на доле (као на слици 5), а та маса 
ваз духа мора да удари о зидове и дно коморе 
пре дајући им свој импулс и делујући силом ус-
ме реном надоле која ће тачно да поништи силу 
узгона усмерену нагоре; резултат је да ће комора 
миро вати, што је и очекивано јер је у питању 
изо ловани механички систем.

Мора се напоменути да све ово јасно не 
зна чи никакво негирање Бернулијевог ефекта. 

Бер нулијев ефекат је сасвим реална и добро уте-
ме љена физичка појава, која има велики значај. 
Проб лем је у томе што се Бернулијев ефекат 
врло често погрешно примењује, и то врло чес-
то у ситуацијама када је прави узрок заправо 
Коан да ефекат, за који на жалост већина људи 
није ни чула, за разлику од Бернулијевог ефекта 
(рекло би се да је господин Бернули имао бољи 
PR тим од господина Коанде). Као илустрација 
овога се може узети и пример који се скоро увек 
узи ма као ефектна демонстрација Бернулијевог 
ефекта, а који у стварности уопште није базиран 
на Бернулијевом ефекту. 

Ако се комад лаког и савитљивог папира уз-
ме између прстију као на слици 9, и дува у прав-
цу стрелице, папир се подиже, што се скоро 
увек објашњава тиме да “…због брзог струјања 
ваз духа услед Бернулијевог ефекта долази до 
сни жења притиска што подиже папир…”. Ово 
је нетачно, јер је прави узрок појаве заправо 
Коанда ефекат: слој ваздуха услед овог ефекта 
при ања уз површину, и скреће на доле, што 
изазива кретање листа на горе. 

На крају, као закључак можемо још једном 
поновити: авион може да лети зато што крила 
при свом кретању скрећу велику масу ваздуха 
на доле, услед чега на крила делује сила узгона 
на горе. У овом дуелу господина Бернулија и 
сер Исака Њутна, победу односи сер Исак Њутн 
уз малу помоћ господина Коанде. Када следећи 
пут у некој књизи будете прочитали да авиони 
лете захваљујући Бернулијевом ефекту, можете 
се надмоћно осмехнути, јер ви сте читали Мла
дог физичара и знате праву истину!

Слика 9.
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1. Вероватно сте на телевизији или у биоскопу 
видели сцене у којима астронаут у скафандеру 
плута у бестежинском стању у околини 
свемирске станице која орбитира око Земље, док 
поред њега лебде делови опреме или алат. Ако 
астронаут само мало гурне неки такав предмет, 
он почиње да се удаљава и биће изгубљен 
ако се не ухвати, што се често користи као 
демонстрација првог Њутновог закона: “тело 
које се креће остаће у стању кретања све док на 
њега не делује нека сила”. Поставља се питање, 
ако се тај предмет нпр. гурне у правцу Месеца, 
зар он не би на крају требао да и стигне до њега? 
Али зашто су онда потребне моћне ракете да би 
се из ниске орбите доспело до Месеца, или чак 
и само до геостационарне орбите?

2. Зашто је на мониторима са равним екраном 
(са катодном цеви, не LCD) мања рефлексија 
разних позадинских извора светлости?

3. У криминалистичким филмовима или серијама 
се често може видети да у соби за испитивање 
осумничених постоји специјално огледало, које 
скрива посебну просторију. Особе у скривеној 
просторији могу да виде све што се збива у 
главној просторији, али осумњичени не може 
да види ништа унутар скривене просторије, већ 
само огледало. Како се ово изводи?

4. На слици су приказана колица на којима је пос-
тављен суд облика зарубљене пирамиде ис пу ње-
не гасом под притиском неколико пута већим 
од атмосферског. Пошто је површина АБ већа 
од површине ЦД, на њу притисак гаса у суду 
делује већом силом, те би колица требала да се 
крећу унапред. Међутим, то се ипак не догађа. 
Где је грешка у претходном расуђивању?

5. Замислите следећи систем: имате вагу про из-
вољно велике (неограничене) тачности. На њој 
лежи овећи дисколики магнет, а изнад њега ма-
њи магнет. Да ли ће вага показивати разлику у 
те жини у случају када мањи магнет лебди изнад 
до њег магнета и случају када се мањи магнет 
ок рене тако да се, привучен доњим магнетом, 
“за лепи” за њега? Зашто?

Проблеми и парадокси
Пита: Новица Пауновић
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Јато галаксија Abell 754 налази се у саз веж-
ђу Hydra на јужном небу и ближе је Земљи 
него остала јата, тако да је сјајније и самим 

тим лакше за проучавање. Удаљено је 800 
милиона светлосних година а простире се дуж 6 
милиона светлосних година. Када бисмо могли 
да видимо ово јато голим оком, имало бисмо 
димензије половине пуног Месеца.  

Ако се посматра јато галаксија Abell 754 у оп-
тич ком домену, види се да се појединачне га лак-
сије налазе у раздвојеним областима. Али у Х-
домену, открива се скроз друга слика, јер се тад 
види врели гас који испуњава међугалактички 
простор и чини 90% сјајне материје унутар јата. 
Код овог јата, већи део врелог гаса формира 
пречку на једној страни и одатле се распршује у 
остале делове јата. Једна група галаксија налази 
се у области пречке док је друга на супротној 
страни. Овакву структуру могуће је објаснити 
прет постављајући да је јато у скорије време 
(пре 300 милиона година) прогутало другу, ма-
њу групу галаксија. Оргинално јато имало је око 
1000 галаксија и масу као Coma јато галаксија, 

Судар галактичких јата
Пише: Драгана Илић

Прошле године интернационални тим астронома објавио је најновија 
пос матрања галактичког јата Abell 754, обављена помоћу свемирске 
опсерваторије XMMNewton која снима зрачење из Хобласти елек
тро магнетног спектра. Добијене слике високе резолуције у Хдомену 
откриле су да се ово огромно галактичко јато налази још увек у фази 
формирања и представља један од најснажнијих догађаја у свемиру: 
судар великих јата галаксија.

Галактичко јато Abell 754 снимљено у 
видљивој области, изгледа као скуп галаксија. 
На овој слици, снимљеној помоћу телескопа 

Keck на Хавајима, обухваћено је око 1300 
галаксија. (Courtesy W. M. Keck Observatory)
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док је мање имало око 300 галаксија и масу сли-
чну Virgo јату. 

Компјутерском симулацијом су да ра зак љу-
чено је да је мање јато уда рило у веће са се ве-
розапада, при чему је гас заустављен од стра-
не гаса веће галаксије, дошло је до снажне 
ин  те ракције и формирања структуре у облику 
пречке. Ударни талас није ути цао на појединачне 
галаксије, тако да су оне само прошле кроз ја-
то крећући се брзинама и до 1,5 милиона ки  ло-
ме тара на час, доспевајући до ње го вог другог 
краја. Како бисте боље за мислили цео процес, 
замислите да ба цате балон воде, који садржи 
мрвице хле ба, у базен воде. Балон представља 
ма ње јато галаксија (вода је гас, док су мрвице 
галаксије), а базен веће јато. Када удари у ба-
зен, балон се распадне и његова вода остане 
на површини, мешајући се по ла ко са водом у 
базену, док мрвице хлеба мо гу остати ту, али 
могу отићи и на другу стра ну базена. Аналогија 
је очигледна.

Судар је изазвао снажан ударни талас који се 

XMM-Newton је највећа свемирска опсерваторија Европске свемирске агенције (European Spa-
ce Agency - ESA)  дизајнирана да испитује дубоки свемир и појаве као што су: формирање га-
лак сија, црне рупе, бурне експлозије и рађање звезда. Летилица садржи три Х-телескопа који 
ус  меравају Х-зраке на три осетљиве камере и два спектрометра. Такође садржи и телескоп који 
де  тектује зрачење у оптичком и ултраљубичастом делу спектра, тако да може истовремено да 
сни ма у широком опсегу таласних дужина. XMM-Newton је најосетљивији Х-телескоп икад 
лан сиран, тако да може да детектује објекте удаљене милијардама светлосних година и тим нам 
омо гућава да проучавамо млади свемир. XMM-Newton је постављен у високо ексцентричну ор-
би ту, и долази и до трећине растојања до Месеца, како би се што дуже посматрало без утицаја 
зра чења честица у орбити блиској Земљи. Летилица је лансирана 10. децембра 1999. године  и 
до сада је детектовала више стотина галаксија и кандидата за црне рупе.

XMM-Newton сателитска опсерваторија у 
орбити око Земље.
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жнији посматран догађај у све миру. 
Драматични период за јато Abell 754 је про-

шао. У следећих 7 милијарди го  дина ме ђу га лак-
тичи гас ће се хладити, разбацани оста ци ма њег 
јата ће бити гра витационо при вучени ка сре -
дишту, евентуално, тад ће доћи до спајања по-
је дних галаксија и ово огромно јато ће заузети 
сфер ни облик.

У галактичким јатима највећи део масе по-
тиче од тамне материје, па чињеница да су ком-
пјутерске симулације тако добро описале струк-
туру гаса који емитује Х-зраке, уверава науч-
нике да су њихове процене заступљености и 
расподеле тамне материје прилично добре, иако 
још увек не знају од чега се тачно састоји. Пос ма-
трани судар иде у прилог теорији да сис теми у 
свемиру настају по принципу “одоздо на горе”. 
Ова теорија подразумева да се там на материја 
састоји од хладних чес тица, на пример бариона, 
и да су ма ли гра витациони системи, као што су 
га лак си је, настали први, а даље спајајући се 
фор мирали су веће системе - галактичка јата 
и супер-јата. Да би се формирала ве лика јата 
галаксија, потребно је да се судари мањих јата 
често дешавају, што је и посматрано. Дакле, 
чини се да ова кав модел добро описује настанак 
и ево лу цију галактичких јата.  Проучавања га-
лактичких ја та нам омогућавају да оце ни мо 
коначан исход експанзије све мира. У за висности 
од брзине фор мирања галактичких јата може се 
проценити укупна маса материје у свемиру, а 
самим тим одредити да ли ће се све мир ширити 
заувек или не.

простирао дуж јата, убрзавао и загревао међу га-
лактички гас и до 100 милиона степени. Брз и 
врео гас емитује јаке Х-зраке, а јачина еми сија 
је пропорционална квадрату густине гаса, тако 
да је могуће одредити температуру, гус  ти ну и 
притисак међугалактичког гаса у посматраном 
јату. Ко ли чина енергије ос ло  бођена при овом 
судару може се по  ре дити са укупном енергијом 
које су ослободиле звезде у свим га лак сијама 
овог јата од нас тан ка свемира. Овај су дар га-
лактичких јата је после Ве ликог прас ка нај сна-

Сјај у Х-домену галактичког јата Abell 754. 
Област беле боје представља место највећег 

сјаја и густине, који опадају ка крајевима јата, 
где се налази редак и таман гас. (ESA/ XMM-

Newton/ Patrick Henry et al.)
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Проблеми и парадокси
Одговара: Новица Пауновић

1. Гурнути предмет неће стићи до Месеца, али интуитивно 
можда није сасвим јасно зашто неће, обзиром да се на из-
глед креће без икаквог успоравања. Парадокс се најбоље 
може објаснити ако се схвати да астронаут и предмет 
представљају два тела која се крећу око Земље по две 
врло блиске орбите на којима је сила теже уравнотежена 
центрифугалном силом, што ствара бестежински стање. 
Међутим, оба тела су и даље у доста јаком гравитационом 
пољу Земље. Ако астронаут гурне тело на горе, оно се до-
би ти додатну радијалну компоненту брзине, и наставиће и 
даље да се креће по некој елипси али сада мало другачијој. 
Иако астронауту може изгледати да ће гурнути предмет 
бесконачно да повећава своју висину, он ће је заправо 
најпре повећати а затим смањити на свом даљем путу по 
новој елипси. На слици су приказане орбите астронаута А и 
тела Т, а испрекиданом линијом нова орбита тела Т’ након 
што је астронаут гурнуо тело у правцу кретања брзином од 
чак 1000 m/s.

2. Приликом рефлексије, рефлектовани зрак заклапа ис ти 
угао са нормалом на површину као и упадни зрак. Пос мат-
рач испред монитора ће видети одраз светлосног извора на 
монитору, само ако му се око налази на правцу који ис пу ња-
ва овај услов за рефлексију. У случају монитора са равним 
ек раном постоји само једна тачка на површини монитора 

која испуњава овај услов. У случају стандардних монитора, 
услед закривљености површине постоји читав опсег тачака 
које испуњавају овај услов; ако се око посматрача помера, по-
ме ра се и тачка рефлексије, односно, за фиксирани положај 
ока видеће се рефлексија свих извора светлости који леже у 
ши роком опсегу углова.
3. Огледало је полупропустљиво, тј. посребрено тако тан-
ким слојем сребра да рефлектује само 50% светлости, а 50% 
пропушта. Међутим, главна цака је у томе да “тајна” прос-
торија мора бити замрачена, а “главна” (у којој је осум њи-
чени) добро осветљена. У том случају рефлексија јаке свет-
лос ти из главне просторије у великој мери маскира слабу 
свет лост која добире из тајне просторије. Међутим, ако се 
у тајној просторији случајно укључи светло, особе у њој 
ће постати видљиве из главне просторије. Сличан ефекат 
мо  же те и сами да запазите ноћу на прозорском стаклу. Ако 
је светло у соби угашено, видећете спољашњост осветљену 
ме  се чином, али ако упалите светло спољашњи пејзаж ће 
бити маскиран светлошћу која се рефлектује на стаклу.
4. Грешка је у томе што није урачунато и дејство притиска 
гаса на омотач пирамиде. Овај притисак ствара силу која 
делује у правцу нормале на сваку од 4 површи омотача. Ова 
сила се може разложити на две компоненте: на хоризонаталну 
и компоненту у правцу нормале на осу конуса. Нормалне 
компоненте се међусобно уравнотежавају, а хоризонталне 
компоненте се додају сили која делује површину CD тако да 
је сила која делује на површину AB уравнотежена.
5. У случају када се мањи магнет “залепи” за доњи магнет 
систем ће у принципу имати мању масу (и тежину). 
Ствар је у томе што такав систем представља својеврсно 
“везано стање” и смањује енергију, а према E=mc2 и масу 
у односу на ситуацију када магнет лебди. Ово представља 
својесврстан “дефект масе”, потпуно аналоган дефекту 
масе у нуклеарним језгрима, али много мање изражен, и 
уместо дела процента као у језгрима, овде је много мањи од 
милијардитог тела процента масе система.
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Одговарање
Изгледа да сте се мало уморили од пропитивања редакције МФ, па нам је овај 
пут стигло само једно питање. Зато смо на њега одговорили нешто опширније. 
У току летњег распуста пустите машти на вољу – очекујемо најезду питања на 
јесен. Можете их поставити путем електронске поште (odgovaranje@dfs.org.
yu) или писмом и (ако будемо знали) ми ћемо вам одговирити на страницама 
Младог физичара и знатно опширније на нашем сајту. Пишите нам. 
Рубрику уређује и на питања одговара Антун Балаж.

Стивен Хокинг (Stephen William Hawking) 
рођен је 8. јануара 1942. године (на 300-
годишњицу смрти Галилеа Галилеја!) 

у Оксфорду у Енглеској. Његови родитељи су 
становалиу северном Лондону, али током II 
свет ског рата, због немачког бомбардовања, 
смат рало се да је много безбедније становати у 
ма лом граду као што је Оксфорд. Студирао је 
на Универзитетском колеџу у Оксфорду. Отац је 
же лео да он студира медицину, Стивен је желео 
ма тематику, али пошто није било тог смера на 
Универзитетском колеџу, на срећу, одабрао је 
физику. Након што је дипломирао, желео је да 
се бави космологијом. Пошто се том облашћу 
није бавио нико на Оксфорду, прешао је на 
Кембриџ, код Дениса Скиаме. Након што је 
докторирао, био је на неколико привремених 
позиција у Кембриџу, све док 1979. године није 
изабран за професора на Лукасовој катедри на 
математику. Ова катедра основана је још 1663. 
године од новца који је оставио велечасни Хен-

ри Лукас, задужен за универзитете у бри тан-
ском парламенту. На позицији професора на 
овој катедри био је и сер Исак Њутн од 1669. до 
1702. године.

Стивен Хокинг је данас један од нај по пу-
ларнијих светских научника, права икона нау-
ке, као што су то у своје време били Алберт 
Ајнштајн и Ричард Фајнман. Колико је по лу-
ла ран сведочи и чињеница да је гостовао у 
се ри јама “Симпсонови” и “Звездане стазе: 
Сле дећа генерација”. И поред тешке болести 
цен тралног нервног система, која га практично 
чи ни непокретним и отежава му говор (мора 
да користи специјално конструисани син ти сај-
зер говора), он је открио веома важне ствари 
за физику и демонстрирао како ум може 
да господари над материјом. Легендарно је 
његово објашњење (дато у уводу популарне 
књиге “Кратка историја времена”) по којем је 
баш због своје болести имао више времена за 
размишљање – чак и док га пресвлаче, купају и 
хране, он размишљао, пошто су му ти физички 
процеси изузетно незанимљиви и у њима не 
учествује на било који начин.

Које године је рођен физичар Хокинг? 
(Павле Лазаревић,

ОШ “Стеван Сремчевић”, Крагујевац)



71

Линкови
У овом броју одлучили смо да потражимо интересантне лнкове музеја науке 
и физике. У томе нам је много помогао наш вредни читалац Милија Јовичић. 
Уко лико и ви имате неке интересантне линкове, пошаљите их на адресу: 
linkovi@dfs.org.yu

http://www.physics.unl.edu/outreach/histinstr/
На страници Факултета за физику и астрономију 
Универзитета Небраске у Линколну у САД мо-
жете наћи и овај интересантан линк на Ис то-
ријску галерију научних инструмената. Пред-
став ље ни су инструменти из свих области фи зи-
ке који су коришћени на том универзитету још 
од његовог оснивања 1869. године. О сваком од 
инструмената можете сазнати понешто: како 
се нашао у колекцији, колика му је била цена у 
тренутку куповине, односно ко га је поклонио, 
а успут ћете научити и како се ти инструменти 
користе и чему служе. Ако имате добру Ин тер-
нет везу, погледајте обавезно и Физику (аме рич-
ког) фудбала, серију лекција професора Тима 
Геја са Универзитета Небраске о улози физике 
у свакодневном животу на адреси http://physics.
unl.edu/outreach/football.html

http://www.sciencemuseum.org.uk/
Музеј науке у Лондону има web сајт који, поред 
тога што је у потпуности на енгеском језику, 
нуди и обиље интересантних информација 
из света науке. На пример, који су узроци и 
последице појаве цунамија, како је сниман 
филм “Роботи”, или шта су нанотехнологије 
(посебно интересантан део). Овај сајт нуди и 
могућност да је пријавите на e-mail листу, путем 
које можете добити најновије информације чим 
се оне појаве на сајту. Нама у Младом физичару 
се ова идеја допала, па ћемо је ускоро и ми 
применити. Надамо се да редовно посећујете 
наш сајт и да ћете приметити ту промену!

http://www.tesla-museum.org/
Посластица за крај – web презентација Музеја 
Николе Тесле! Поред информација о животу 
и раду Николе Тесле, о његовим патентима, 
можете наћи и такве ситнице као што су 
значајне књиге из личне Теслине библиотеке, а 
чак можете и наручити неке од сувенира у On-
line продавници.








