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стогодишњице 

1. као саставuи део 
uаука 

била 
искуствена делатност, је :мерењем 
лазио ДО 'математичких ;истина. 

после, када она науч:ни мере 

су остале стално присутне 

наукама. У lBpeMe, 
мених математичких диациплина, 

IIЮТПУНО нов ИС'Dpаж:ивања. 

математичарима одувек биле 
предмет истраживања, примене и усавр-

у математичюих 

је 

и математика у 

има -више примера 

меТlОДОЛЮШк.и при

области матема
~РЈ1'l'l\l{е']'ИЕ:аН Васи-

истраЖИlвања, што откри

ва :нове услове за анализу. 

) 

прошлог 'века, у rвpeMe када 

нила њагюре да метаipСЮИ 'оистем 

тиме се зе-

мљама 

.м.ернuх 

за техни

ку .и о.дличног студента са СКЛОIНО'ОТИlМа пре-

са две СТУ-

да 

Из периода овог у СТИЧЮИХ курсева 
академика чаСОlВе 

математи- Као млад :рударски инжењер, 
механике 1870. IюДине на пра,К'си у "немачю:им ,рудни-
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века у 

ино.С:ТРа(НС,ЂВ:О са 

одлучном се 'врати у 

створе по.Ћо.љни усло'Ви за py~apCKa 

истраживања. 

98 

одлазак из 

ј е КЮНСТ,руисао. 
ЦV()ИFlскарударска 

1871. 
са уже

ОV:ШЕ:ња Шl'о. је 
патентирао . 

. ~r'~i~~1~~YTK~C,Ur~ на метар-

'школи.у 

примену 

:исте, 

Х'Dландска к:о.!I\i[

да истра·· 

да ко:м

Са Иiнжењеро..м Ф. 

била вео'ма незаЋИДНОМ 
'осниваља Велике шко.ле 

од

је у 
механици ,с·ве·ска:ма од 

1880. до. 1888. одступио. од овог захтева при-

никако. 

Гnl">!:I'r.;rп',u',U"CI ме-

ће
биhе 

и :примене он 'у механ.ици 

IMepe то веома различите. tl'Ы3ЕЩЈ~.D не-

ке I11pимере. КОД треља п:и:ше: је н. 
за осовину, средњи притисак на 

Ц о л, а за доста тела 

у·н·а т а, а 

'Вине НЈа љеlЮМ 

За :мехаIНИЧК.и 

"С1'О['JlИ,Не 
,и 

преIЮ'не 

4 
·4= 

поглааЉУНЭiВео. 

њима као. што 

сор М. 

Щ:IИ'!I/[е}::>, ко.д ље·та 

СТOOIе по. се-

у 



Поред "АРUТЈи,етuхе" Васuлuја Да.Аtјшnовuћа и 
Орфелuновоz "КаJl,еnдара", у "Фuзu-ч.€схо.м. со
-ч.unе'liuју" ЕмаnуеJl,а Јаnковиnа и "Фисu'Цu" 
ATa1iacuja Стој1<:овиnа може се та1./.%О nра'1'итц 
развој система .мера у nросветитељско.м перио-

ду код Срба. 

НаСJl,овnа страна В. Дамјаnовиnеве "ApuTJ'tteTU
'Ке" из 1767. 20дИ'liе 

La couverture de »L'Arithтetique« de V. Dam
janovic, de 1767. 

Outre »l' Arithтetique de Vasilije Daтjanovic et 
»Le Calendrier« d'Orjelin, c'est dans »L'ouvrage 
de physique« d'EтanueL Jankovic et dans »La 
Physique« d' Atanasije Stojkovic qu'on peut 
suivre Le deveLoppeтent du systeтe d'unites еn 

Serbie, dans La periode de civilisation. 



Ди.дитрије Неши'h, 1871. zодU1iе, 'Хада је ишао у 
Бе.л:г,uју ради "nосрбљавања" зако-н.а о J.teTPY. 

Dimitrije Nesit, еn 1871, Lorsqu'U etait еn BeLgi-
чие, роит »serbiser( La Loi sur te metre 

Професор д. Нешиti је убрзо nос.л.е до-н.ошења 
заХО1iа о метру у Србији, 1. деv,е.м..бра 1873. 
објавио nосеб1iУ књuzу о .м..етарсхи.м.. .htepaMa. 

Le ртој. D. Nesic avaii рuЬНе, aussitot артев 
l'adoption de la Loi sur Le metre еn Serbie, Le 
Ler decembre 1873, un ouvrage вuт Les mesures 

Л' 

, " 

metriques 

\0 

. 1, .. 1 Ј' 1 ~ 

• ,,,~... ! , ' ,1 , 

~ ;, f . , 

сној-ој физици.Н Овако, за корисника оста
је 'Отворено питање .којим се врстама стопа 

и фунти КлеРИћ користио. Он је једино за 
убрзање земљине теже ИЗЛОЖИО вредНОСТИ 
различитих мера: 9,81 метара, 30,20 пари
ских стопа, 32,20 енглеоких стопа, 31,03 беч
ке ,стопе, 31,25 прајске стопе, 32,70 швајцар
ских или мета:РСК1ИХ стопа. Неоспорно да су 
ове димензије нетачно дате, јер, као што је 
познато, убрзаље 'Има 'Димензије (L/T2). 

И поред OBaКiBe оитуације са мерама, на
ишли смо код КлеРИћа на један пример где 
истиче погодност декадног система НOiВих 

мера. Hab-одећИ "да ј е ·опецифичан терет 
сребра 633 с т а р и х фуната, а 'воде је = 
= 61,75 старих ФУlната, са закључк·ом да је 
маса сребра 10,25 пута тежа или ГУШћа ОД 
равне запремине воде", - ~лерић у на

ста'вку вели: "УпотреБЉЗlвајуhи кад .овак

iВИХ rpачунања француоку меру за терете и 

дужине, гюстизавам-о врло велику лакост у 

рачунању, јер lVIIножећИ Е са У, ваља нам 

СЗlмю :десe'I1НУ запету 1ll!P:0C'I10 ПlOмерити, а то 

са то;га, што је кубни саНТИЈМетар в·оде те

жаlК У1Право један грам, а кубни метар те
жак је милион гра.ма или 1000 килограма. 
Тако је за француски терет и меру, спецм

фичан терет Жlиве У= 13,598 . 1000= 13598 
килограма, то значи, кубни метар живе те

жак је 13598 килограма". 
Зашто је професор КлеРИћ овако неод

лучно уво,дио ,систем мер.них јединица? Да 
ли је разл.ог томе ПСИХОЛОПИ{1И - дубоко у 
њему прикриван интимни 'Отпор према но

вим фр.анцуским мерама? Можда је одраз 
њетовог к,онзерват.из;ма у науци .који му је 

онеМО<ГУћавао д.а нешто значај.ниј е HOIВO 
ПРИ)Gвати? Слични случајеви познати СУ у 
историји наука. На пример, Тесла (1856-
1943) није уопште био заинтересован за 
Ај:ншт.ајнову теорију rp ел атИ!вности, итд. 

Професоrp Кл6риЋ је овоју механику пи
сао У време када је мет.арски систем мера у 
Србији тек добијао права грађанства. Ако 
је и тако, та\Ца је Клерић ·од 1880-1888, Ka·~ 
да је штампа·о 'Механику имао времена да 

систем мера исправи и доведе на савреме

ни и законом важеhи ,облик. Овим поступ
IЮМ професор Клериh ишао би испред мно
гих у Србији кој-и су уистину, :из ·оит-них 
економских побу.да, били про'Гивници ме
тра и килот~ра<ма. МеђУТИМ, национална и
сторија механичких наука даје \Нам један 
КлеРИЋеном случају 'су:протаЈН пример. 

·Орбија је дуго 'Времена биља без уџбе.ни
ка механике15 и одлучено је да га за сту
денте Лицеја ·саста'ви професор Ем.илијан 
ЈОСИ:Мсу'вИћ (1823-1897).16 Професор Ј.осимо-



вић написао је уџбеник rи: рJllКОПИС ДОСТаЈВ'ИО 
Управи про~вете 17. октобра 1861.17 lVlelJy
тим, како је штампање књиге Зiњат:но оду
жено (неиспорука кЛ<ишеа Штутгардске 
штампарије), то је овај 'РУК'ОПИС oДO'<ieKaO по
јаву НОВ·ОГ система -мера (метар), пре1'вара
ње Лицеја у Велику школу (1863) и нове 
захтеве у про'гра:му :.наставе механике. У но
вонасталој ситуацији, професор Јосим·овиli 
повукао је свој ру.копис уџбеника механи

ке не д'ОЗВОЉЭ.lБајући да се ·штампа .еа про
рачу:нима који Тl'O"tiивају .на 'старим мерама . 
О повлачењу рукописа 'овоје механике Ј.о
симО'в·:vIћ је 1876. поред 'Остадог 1IИс.ао: " ... а 
треће и најглавније због тог·а, ШТ,О су СiВИ 
рачу.ни и примери у бечкој и бадењск'ој ме
ри, а сада напремено треба да су у наШ'ој 
скоро узак,оњеној метричкој мери".18 

У рударс'I'ВУ и меха.ници експлозива за 
потребе војске, Клерић се искључиво кори
стио -метарокrи:м системом мера и тО' чит,авrИХ 

двадесет юД;'И!на пре његовог дефинитивIН'ОГ 
званичног за!I30ђења у Србији. У рударским 
пројект,има , у МНОI"им ,отroопним \Потхsатл
ма 'са к'олегама С. Глигићем, Ј. ЖУ}ОlВићel\I, 
Л. Докиће:м, д. Степановићем 'и др., У npо
рачу.ну надирања 'Воде у руднику, у кон

струкцији патроне и СЛИЧlно, профе.сор Кле
рић није се 'Ниједном к,ористио старим ме
РаЈма. Треба приметити да ~ војска и ру
ДaJPCТlВ'O знатНЈО раније уводили метарски 
си,стем мера од остале принреде Србије. 
о.В'оме је вероватно разлог жеља, па и за
хтеви, ,да разна .м.атер.иј.аљна cpeДCTlВa (ба
рут, експлозив и др.) 'Имају MeђYIНap0iдHO '0-

белеЖаЈвање димензија, јер је у другим зем
љама Европе метар већ био у употреби. 

Године 1866. ,објављен је Р у Д а р с к и 
з а к о н за Кнежевстяо Србију.19 Чланом 8. 
овог заЕ:,ОRик.а преДВИђен је у P'YдapcтlВY ме
тарски систем мера: " ... установљаБа (се) 
за све рударске послове Д е с е т и ч н а м е

р а м е т р аЦ • 2О Акю 'се иrма у 'Виду да је у 
Србији зак'оlН донет 1873. а спрове~ен 1883. 
го'дине, тада се 'Може сагласити . .напредност 
у СМiИ·слу с.тандардизације и унифицирања 
I'ЮСЛ:СУ-Вlа у нашим РУТДНИlJ)има. Међ'УТИМ, као 
и свуда у Србији, у пракси је СПРОlВо'ђење 
метарек'Ог система У рударс'Гву 'Ишло тешко. 

Рудароке 'nОСЈ]ов'ође ,се веома често ни,су 

IlIридржавале нових мера, IBeh су .и даље 

употребљавали старе 'мере. 

Са научним ра.СПРatВЭЈма у .којима је ме
хани"ti-ке елементе повезивао са проблеми
ма у гео:метриј'и,21 IнаписаЊЈ1)М уџбвник,ом 

механике, КлеРИћ је зак{)!рачио у нови свет 
науке. Тихо и са туг.ом мора'о је да напу
шта PYKOBOДCТIВO, цроблеме експлозива и' 
њему јако драге бечке мере. Овет :нау.ке и 

Ди.чuтрuје Нешu1i u МuхаиАО ВаАтровић., 
(1839-1915) за вре.м.е студија у КаРАсруеу. 

Dimitrije Nesic et Mihailo VaLtrovic (1839-1915) , 
pendant Leurs etudes а Karlsruhe 
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Ћор'tjе М. Стаnојевић (1858-1921), професор 
ф~tзuке и дУ'l.O'l.Oдtиuњu ректор Беоzрадскоz 
уnuверзuтета ttj,LaO је nаnредnији став у JteTpo
дozији од ЉуБО.АtUра Кдерића (с'Н.и.м.ак је из 
време'Н.а хада је Србuја nотnисаља .м.еђуnарод-

nу 'Коnвеnцију о .детру) 

Dorae М. Stanojevic (1858-1921-, p1'ofesseur de 
La physique et vieux recteur de l'Universite de 
Belgrade, etait plus progressiste еn met1'ologie 
que Ljubomir K[eric. (La photographie prise 
dans la periode ои la S еуЫе avait signe [а Cor~-

vention internationaLe sur Le metre) 

ПОЗИВ професора т.раЖ'ио је од Клерића 
друге РДНQoсе. Међутим, увек када је могао, 
враћао ·се експлоз:и:вима и ;руд ар ст-в у . ~

СРПСК'D~'Гурск-о'М рату 1876. Клериh 'учестову
је као м.инер. На .доЊем Дун.ану :ЮОД Корбо
ва поставља "тюрпеде(t, а К<СЩ 'Ву.ниса .обич
не, ,нагазне мине ·са сВ'ојим .решењем .раопо
реда у MJ11НoCK<OM ПОШУ. Према ,изворwма, мре

жа минског поља :била ј е -скицирана упо
требом метарских мера. 

При 'Оснивању Српске академије на)-Ћа и 
уметно,сти (1886) КлериЋ. је постављен за 
редовног члана Ак~емије (5. априла 1887). 
Из године у ГО~ДИlНУ Ј1М:Ю је ·све боље и бо
ље резултате. Често је биран за ce~peтapa 
Ака:демије природних наука, декана и ста
решину одсека на Великој школи. , . 
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КлериЬ. је поред ·свих обавеза на Вели
к,ој ш<коли, Српском ученом ДРУШ!f'{Ву, Срп
ској краљевској академији и дужностимЈ. 
министра народне привреде и минисrра 

просвете водио рачуна о уздизању научног 

кадр.а и јачању науЧЈНИХ УСТЭiнова Србије. 
Вео!ма племенит и :предусретљив, одмерен 
и бла'г,22 КлеРИЋ се увек :несебично анrажо
вао да млађима што више помогне и ПРУЖИ 
им основне услове за даљи рад. Младима 

Три професора ВеЈ1,ихе 'ш:к;оде у Беоzраду %оји 
су nајвuше ути'Цади па .uетродошхе nробдеЈЦ~ 
'Код пас: Коста Адховић., професор фuзuке, 
Љубо.м.uр Кдерић, професор .м.ехаnике и Дu.uu-

трије Нешu'h, професор .м.атематн%е 

Trois projesseurs de la Grande ecole de Belgra
de qui оnЈ еи la pLus grande injLuence sur les 
problemes mCtri ques chez nous: Kosta Alko't)ic, 
projessel1T de pnysique, Lj1Lmobir Kleric, Р1'О
fcsseur de la mecanique et Dimitrije Nesic, руо-

fesseur des mathematiques 

који су пристизали (Ј анан К'Неже(Виh, Ми
ј алк'о ЋИРИћ, Владимир Тадоровиh, Ки.ри
ло Савиh, Михаил,о Петр.ОВiИЋ, ... ) није за
!видео и није их спутавао 'неК'им формал·-



МЕТРОJIОГИЈ А И ИНСТРУМЕНТАЛНА МАТЕМА ТИКА У ДЕЛУ Љ. КЛЕРИЋА 

iНИМ 'одредбама и пристрасним одлукама и 
мишљењем. И у случајевима када је треба
ло нечији рад одбити и не примити за 
штампу (нпр., слу'чај са докт,орск,ом дисер
тацијом академика МИЛУТИЈна М.иљанко:в:и
Ћа (1879-1958)23 или уџбеникоlМ "Мехац:ика 
за средње тколе" Владимира 3делара),2<t 
био је 'К'оректа:н и пажљив наступајући TalК
ТИ'-IНО са савеТlим:а доброг ~'Qiвека и профе
со:ра. 

Вел,U'КОШ'КО.!I/lЩ uз 1875. zодu-н.е 

Les grand-есоLiеrs de 1875 

3. Tpa1ic-це1iде1iТ'liа природа .метра 

Нешто ШТО посебно треба иста-ви к.од 
Клериliа јесте став, да је најце.mисхюдније 

за еталон јединице дужине узети у целости 

неку физичку појаву или њен део "к,оја ће 

бити при руци", а -која је у ПРИРОДИ в€-ч:и ,
то CTa.mнa и по.стојана, и која се може врло 

лако реализовати у свакюј ла,бо-раторији, те 

је "Iнеки заједнички I]раметар јеДИНСТiВе:м: 

А'Каде.м,U'I~ Љубо.мuр Кл,ерuћ, (1844-1910) -
С1iUvWД'К UЗ 1882. zодU1iе 

L'accademicien Ljubomir Kleric (1884-1910), la 
photographie de 1882 

за све државе" непотребан . Ак,о <Нека ду
жна јединица ,;која није из неко,г физ.ич
ког зак·она изведена"25 и не може "MHo're 
физичке константе рационално мери'ЛИ" , 
тада Клерић поста;вља I]ИТCliње: "Да ли мо
жемо. ,наћи у природи такву дужну једини
цу која ће поменуте услове задовољити, тј . 
да се може НаЈНОВО одредити и да има ра

ционалну вредност. Најбоље одговара тим 
услorвима, по МОМ Мlишљењу дуж тежно~ 
убрзаља "g(( ,кiOфИ 'Су јlOШ ,О'Гари за дужну 
ј-единицу предлагали. Та дужна јединица 
може се на овакој тачц.и земљиној лако 1QД

рещиТ'и . Та је дужна јединица, даље, ЈI.U

пеариа, јер је веР'I1ИЈюа.Ј]Н)а Iljрава JI)И1НIијlа, а 

метар је, КаЈО део BKlВaTopa , 'ЦU'КЈШ'Ч.}{Д љини-

ја; iИ по томе је линеална јединица природ
нија за мерење размака у правим линија

ма. И најзад: кад се тежно убрза.ње узме 

10~ 



ДРАГАН ТРИФУНОВИЋ 

огорчење према ставу 

реша:вању юзадратуре 'круга. 

жено .решење к:вадраТЈЛре круга 

гирала и 

примање на 

ша:вали 

пак, 

на системсroог :рата 

је 'као што знамо, 
JVГII[ЛЈ1С!Ј:-!И'ТИ део земљиног еroв а т,ора и по ТО-

дужина У1век може; је 
узето: да обим дуг низ 
година .неће Г>Г>,Q'Т"[I,Г\ 

усљед 

данашњег .разликовати, 

и усљед промењеног 

О 

начин дошли l\'IeTpa 
је према eКlBa'Tapy ирационална и 

трансцендентно ирационална 

ка 
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ј е исправна КЈ'lеl::>Ићева КРИЂИЧ

карактеру 

запажамо и извеqно 

радова 

ратура 

тичар 19. 

мо закључити да 

жењ у дужине 

ће човеку бити rnри руци, зна-
чи, 'Може еталонирати, 

медбе 'о ТРЭЈнсце'f.l1,де:нТ\НlOt.М 'Ј{1аЈРаЈктеру метра, 
нису биле је сличних пред-
лог.а и мишљења других 

Т'акю 
у време .када 

искористи спектралне 

нетног зрачеља атом.а, 

метра као земљиног 

прамер'У талаана 'n"""TT'~"" 

светла. 1893. 
и Беноа 

жину зрачењ·а 

је познато, 

Н!И·Ше као дужина 

СНИХ дужина зрачеља 

4. Еталон 

КО-

од 

трпи 

унутрашњих напрезаља, 

да су само правилно к.ристали-

ЗQваних тела молекули груписани у 

равнотеже. З<а .све 

rrгреДУЗИ'1'Ла истраживања и 8. 



1874. 

МЕТРОЛОГИЈА 

L;рrпском y-qенОМ друштrву 

еталон-метра ОДК1омби-

манипулативност и 

Одсека за 
оД]:)еt')€Н.и су 

АЉК:'ОВИћ и 
шу о овом раду. 

гоопо,це за преглед тог 

важно а у науци 

~y ДЕЛУ љ. КЛЕРИЋА 

меру имали, а 'Ооим тога не ,находи се :ве

ликим кристалима, да 6исеод њега дужа 
мера наnpадити могла. овега oiВ,oгa 

нужна оу тачна оптичка пооматрања, те да 

се ,кристал одиста пресече оном 

у коме му се дужина никако :не 

да ће КОМЬИН.аП;ИЈОМ 
неким металом и стаКЛDМ О'I1клонити све 

:наведене )Недостатке етал-она 'Од 

"'>"""'-'lЈУ'- ..... .наГЛaJllава 'да .нова мера 

па, доста се лако може rнаградити, и штО' 

дужину 'од 'воље дати можемо". 
љегО'во еталоња 

ље 'Од друштва нити ј е ,на-

шла 'сличrн:их етаљон-

-метара, да се 

ОРU2u'Н,алшн.. КJl.еР~tЛев цртеж ХО"lшаратера-етаJl.ОН JteTpa од бахра и CTa1<Jl.a 

Le dessin origina~ de representant lе comparateur etaLon metre еn cuivre verre 

00-

мера одговара 

овима условима, се траже 

мере за тач:::н:а мереља, само Ш'l\О 

rюсеб.и скупо тело, би мало љих TC1Jкrвy 

КiQ.м:пензС1ЈЦИОiЊОГ клатна 

таЧ:FtО, оДнооио 

"U',г'u( ..... ч..,.ПТ ... "~...,'7К ИЗОXipOlно клатно, 

ОКDлне температуре на 

тања клатrна. 

диве у раду 

компензационог кла'IlнаЦ8О износи 
ДС'К'13()М да компензационо ,клаотно 

код свог еталон-ме'l'рао"ц 

105 



ДРАГАН ТРИФУНОВИЋ 

и СТЭЈкла изложио услове како би 
еталон 6ию независан 'од ,ОК()ЛНе темпера
туре. Виде.ћемо да је његово решење само 
рез,ултат ,математич,ке корек'I!НЮСТ::И у лри

мени !Израза за линеарно истезање матери

јала,а мање реално .решење -би при
хватила пракса. 

Не.ка две ШИI]Ке од два различит,а мета
ла а :ИСТО[' профила на температури t има-
ју Х! И У t Акю су Б ОДНООНО 
01 ме-

температури 

Xtl = Х Е + 8 (t1 - t) Xt . 

= у l + 01 (t1 - {) У l 

Ода\Вде имамо да је 

-8 

за претпоста'БКУ Yt> Xt. 
страна ове 

би нам лева 
пише Клериh, у 

свим приликама ,могла неюи к,о:нстан-

тан број, онда би ту 'К'Э.lО тако-
ву мотли 'Врло угодно за непраменљиву ме

ру узwи."40 

Yt-Xt+ (t1- t)= с 

Клериh до 'Математичког оБЛИlКа 
етал:она на следеhи начин, 

ле тод {){Ва за,виси ОД као 

произвољно ,rnpомеНЉИЋе КОЛlИЧ.'И1Не не може 

она К!а:о таква ни nост.ој ати. Сам,о оном 
пак неће зависити 'Од 

учинимо да су Xt И Yt та:њо уд€шени 
ОIД (t1 - t) ,ралз .. ан 

то учинимо добиhемо ИЗ горње 
ове две 

-у овим двема имамо чети-

ри неПОЗR1ате, !но ако ме.та-

ла, који ће !Нам дужи-

не дати у овима приликама ду-

ЖИlНу, Т'О HaLМ је тиме пюзнатю па 

онда имамо јоош само д:ва непозната ЧЛЭ.lна 
у 'ОlВим а то оу Xt (и К'оје 
можемо рачуном одредити, јер имамо два 

непозната и дrвe 

На начИIН 'Одређено Xt И даће 
нам дифереНJI.J;иј:ам ЊИХiOвих дужина кон
cTaн'1'lНY дужину ОД У1Ллина ТОЛЈЈюте 

не за,виаи. 
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Нек.а на пр. С;::.:: 1 метар, {шда ћемо 'По-
слејЦ'Њ€ ДlВe једна'ЧIИiНе l'ИIмат.и yoВl()М облrиxу 

Уо-Хо-

01 Yo-ОХо;::.::О. 

,одредимо Xt 
\ЦYi[ф,еренц:и[ји Њ'ИХ'ОlВИХ 'дУ-

жиHa увек 1 метар, ,оно .бити 1 метар 
на температури IНЈЩЦ и исrю,ц t.Щ { 

За услове ООС и избор (и C'J'iaк-
ла (У) за еталон, Клериh из 'веза 

о 

су само од 

истезања, добиј а 

Хо=1,ОО466756 m УО т. 

што из 'Ова два ,броја, - за-
кључује Љ. ХО 
и У о 6иће увек = 1 1М'8'11a:p, а rrю 
променљ.и.в,о одстој\а.:ње од р и Р1 
на мојој мери за непроменљ'ИiВУ 
узео.Щ2 

~. 

р'ач:унаРЕ; на принципу кине-
ма'I1ике и калупе меXiЭIНИЧКИХ модела за ПQ

мерења дужине, поцршина LИ 

ме'l'рологије ОВРСТЭЈВамо у 
инструменталне метрол.огије. На 
чин раз'ВОј рачytНске технике ПР1 ед;€л:еВ:Т],:ЮIF1-
ског периода може 6и'Ги истор:иј

метрологији ,са 'новим у:с.rnов'Има за ана-
Наведимо !Извесне примере у.ка-
на услове () укљ учи:в ањ у РаЈЧ'УfН'а;ра у 

tИнструмента.rnне метрологије. 

К 'у р в и м е та р ка,о кинемаЂИчк·а ана-
логна ~ачytНска ,машина има да 

м е р 'и [Криве 

тачака у). Он уств'ари врши 

х 

S = Ј Vl + уЈ2 dx, 

а 

у ИНС'Ј1.рУменталном -о.блику и при: то.ме чи
НИ грешку у мерењ'У. Ако се дужина S=AB 

Iвише пута, JllТO и У I]р,а;к:си 

тада -се 

ради резулта'I1а мерења 

об-

СВИ \норматИIJ3И статистичке т ар, :ГЩ:)'}П\.1е ЈёЬ )I'JY 
математике 

cтaндapДi~a ...... ~-~'L.I .... ' ...... уL.I 
вредност, 

и други). 
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Le dessin° constructif 
du metre-etalon de Kleric 
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ДРАГАН ТРИФУНОБИЋ 

становишта КУ;Р-

мерню ·средство раrвноправ

сасвим мерицама, мери ~ 

теж:ину, запремину слично. 

е г р а Ф - ПЛ8lнимеТ8IР као кине
"«" ..... u'TTV·" аналогна рачунска машин;а слу-

жи да у .инст.РУМ€iнтал\Ном е и 

павршиву 'отра:ниче.ну кривом. 

в 
s 

х 

Идустрацuја ре1СтuфU1Сацuје S U 'Квадратуре Р 

дратуру 

de r ecti fication 
dratu're Р 

ШТ,О је 

по'вршине 

а 

Нешт,о што је посебно 
ЖИВаЈњи-ма инстру.ментал>не 

сте успостављање т"''"'' ... ка,," " 

ше мерила М2 

et de ta qua-

на слици, 

се на ква-

апарата l\i!i 
'излазнс податке тј, 

НООИО мерневредности. 
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'I1ролошких справа претпоставља да је за-

мењени апарат з Ha'IlНO 

IИ да чини мању грешку. На пример, у 
~к,~~A.l'~"1 'у 

кюрисТ'Ити 

стњвити математичкимодел 

м 

је MeC'JIO 

ку;рвиметар, и 'оОра'тн,о. 

а из 

Како 
х=<р 

односно 

S=Fl 

р 

F 

плани:мета;р, 

пр]И!м~;р)а КУР

успо-

кори ст и т,и 

што представља .математички модел за 

на курвимет,ар. 

На :пример, за елементаран 

y=f =х, о х t 

нала'зимо да је математички модел 4Р 
тачно 

курви-метром. 

Iначин заме-

'механизама, рачУ1НСКИХ маши

ПРИНЦИПИ1\Фа 

с:у љегови 

3'8: 

ШIшли.4.4 По свом 

У лриме-

матема'ТIИЦИ iИ меХ,аЈНЈИЦИ) 

је био скљ()н раз-
них IИ)н С т:р уме на;'Ilа , ,эiII ар а'Ilа и lНаЈПрава. 

Ова,ква кюнструкти:вна раоположења код 
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и~сu.мuљ ориz-н.аЉ1iОZ 

тежа К.л,ерuћ..евО1-
n,ар-н.о 'l nа1iтozрафа 
1875 . zоди-н.е 
~aњe-н.o 1:4) 

fac.-simile du dessin 
ginal du pantographe 
~aire de KLeric, 
1875 (reduit 1:4) 

~ 

1 Llj 

I 
у I 

I 
! 

t 

F P'r----=--o-
L 

C-r--~--~R------~~--------X~> 

а/ 

с/ 

Одиое тракторuје према задатој кривој. 

La reLation entre et ta соuтЬе arriere 

Три .модификацuје Кљери'hевоz TpaKTopuozpa
фа uз 1892. и 1893. zoдиие 

Trois mOdifi cations de de Ktaric, de 1892 et 
1893 

iIi .. ____ -__ ~' 
D 
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Сима М. Мар'Ковиn (1888-1939?) uз epeMe1ta nо
ддzања до'КторС'коz исnита 

Sima М. Markovic (1888-1939?), de La periode 
оu iL s'etait presen te а l'ex amen de doctorat 

НаСЛОВ1iа CTpa1ta докторске дисертације CUJ.te 
М. MapKoeuha, у којој је o-цење1iО u дато ту-

.мдчење раЧУ1iара Љубо.м.ира Клериhа 

La couverture de la dissertation de doctorat de 
Sima М. Markovic, dans LaqueHe iL а donne son 
jugement et ses comentaires sur La тасМnе а 

calcuLer de Ljubomir Kleric 

•.. (/ , )~~~::. <4!<1'-( " ~ ~{:. , •. / • '.' :. " . 

\h~~?t'~~:~~:: , ' ОПШТА ,' '; .~, 
RICG'AТJ:-EBA . ЈfЈIИА ЧМНА ,О ПРВОГА 

: . "' ' . • ' " .. :' ~. : . : . ~ 

Клерића треба 06јашњавати , пре ·Clвега, као 
утицај немачких техничких центара у ко
јима се шк-оловао и са којима је до :юраја 
ЖИВlQ.т·а Clдржаrвао 'Л!риюне 'OДНi.oce . Неоюпор
но, и сами захтеви праксе за м.атематич

ким инструментима УЧ11ЈНили су ,одређени 
утицај. КлеРИћево Минерс:к;о сврдло, па
трона за мини-рање, ИЗ охр оно физичка 
клатно, еталон метар , rrанто,граф, 'l'paKcr'O'

риограф, елипсограф и др. 'резултат су јед
ног ИЗ'Узетног ИС11раживачКrОГ напора, а пре 

свега научно.г 'талента којег је КлерИћ ,и
Сlюља'ВаЬ на Велик,ој ШК,Qли у Бео,граду и 

А'Кадемик Боzдаn Гаврuловuh (1864-1947) 1tuje 
схватио ориZU1iаЛ1iа иuстру.Atеnтаљ1tа решења 

Љубомира Клериhа и з'lшт1tо ути'Цао да се К'!/'е-
риnев рад 1te ov,e1iu 'Како треба 

Uacademicien Bogdan Gavrilovic (1864-1947) 
n'ayant pas compris des rf~sultats originaux et 
instrumentaux de Ljubomir Kteric, s'opposait 
vivement d се que l'oeuvre de KLeric jut jugee 

сотте il јаПаit. 

политехници у Фрај;бергу, Цириху и Вер
лину, а потпуно развио и кориC'I'ИО као про

фесор механике на Велик'ој шк.оли. 
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МЕТРОЛОГИЈА и ИНСТРУМЕНТАЛНА МАТЕМАТИКА У ДЕЛУ Љ . КЛЕРИЋА 

КлеРИЋев рад у изналажељу разних а
парата, справа си рачyrнара неолх,ОДIН<ИХ ме

троЛ'отиј и академик Богдан ГаВРИЉOiВИЋ, 
КОЈИ је први ,писао 'о Клерићу, није прих'в:а
ТИО -.као научну делатнос,т (!).45 Ово се мrИ
шљење с'држал.о до данашн:lИХ дaНla. Годи
не 1910. Б. Гавриловић је писао: "По стру
ци руда:рсюи 'иrнжењер И геолюг а по изра

зитом таленту св'ом математи-чар 'На:РО'IИТО 

специјалне 'врсте, Клерић је оВ%ма својим 
РаЈдовима '·више нагињао примењеној нето 
чистој науци. 3начајlне теорије и дубоке 
апст.ракције на ·штету CВlojy није це.нио т:о·
ЛИК'О њол.и:ко ка.К'ВУ маљу проблему око К!О
је би трошио сву снагу свота Н€iМiИрiНОГ и 
радознаљог духа. ПреОК1упиран чис'IlО так
вим проблемима, није могао да поставИ пра
ву хаРМlOнију између науке, к.оју је 'као 
струку учио и прarвца у 'Који га је тако нео
дољиво -вукао њеГ·QlВ несумЊ'ИlВО велики та

ленат. "411 Ове Гавриљовићеве Iречи, ПСIНl}В
љене и 1922. Г.QIдине,47 не можемо прихвати
ти потпуно, а схвата:мо их ка,о :резултат сла

бе раЗБиј ености 'Инструменталне математи
ке и ,опште примењене математике у наш,ој 

среди:ни. Да је Клерић све о:во 'ШТО је у 
БеограДIУ урадио применио и култивисао у 

Акаде.м.ик МихаиЈ/,О Петровuh (1868-1943), рад 
Уроша Предuttа, уље, БеО2рад 1943. 

L'academicien МЉаио Petrovic (1868-1943), ра! 
Uros Predic, ћuНе, Belgrade 1943 

С' --_ .. _._-_.--- _ ._~ 

_.~ 

Х: : .:1.'. 

} 

i:::::::}~i"t~:::::;:<~~::-i- -----;:>--,,--
__ 9_.~.:~~_:.:~ ____ ..... _ _ __ !УЈ 

i 

I _._----------

Прва pa"iyncKa .м.ашuна у свету на nриuциnу 
Te"inOCTU за nрuБJiUЖUУ иuте2рацију диферен
цијаљnих једна-чuuа (1897). Овај Петровunев 
pa"iynap, који је био иЗАожеn на Светској из
Jiожби у Паризу 1900. zoдиnе у павиљону Ср
бије, добио је у своје BpeJte najBetia nрuзnањс!' 

La premiere machine а catculer dan's Le monde 
sur La base de Liquide роuт l'integration appro.ri
mative des l'equations difterеntiеПеs (1897). Cet 
instrument а caLcuLer de Petrovit а ete presente 
а l'Exposition universeHe de Paris еn 1900 dans 
[е раvШоn de Serbie, et у а оЫеnu Les plus 

hautes approbations de cette epoque 

центрима Ев-ропе 'f1де ·се рачунска те,х;ника 
инrrензивНlО развијала, ,верује.мо да би ње
гов'о мес'Го у ис'Горији рачY!НIСКИХ м.аш.ина 
бил'о :ВИДiНо забележењо. Ост.аје, ипак, да се 
боље проучи садржај ГiаЈВ'Риљавиhевих ре
чи, јер није -нам }.асно, да 'Гакав научник, 
К'ао што је био професор ГаlВрилоrвИЋ, који 
је сигурно знао за :развој инстр~енталне 
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шно 

19. века, ПОЈ1ре
ЛИ је можда 

'ЭЈЕI.рЈ.iЛ()ВЈи:ћа било пресудно опште КОД 

шљење 'о у земљама) 

медици~у науку 

ван у-

П!:IИ)l:lВЭlТИ ми-

апарата 

прир.ади и 

практичар-математичар 

је у 

неподесан за рад, 

новелику I10ВРШИНУ на цртежу, ла УКЈОЛИ-

ко цртеж кюји ваља или у 
или у размери смаљити, УТОЛИК;Q 

са тим и р ади-

ти."49 

цртање х:ом,отетич-

(Ю)П]Ј1\Ран>е IУЗ зњдржавање 

IВ'ИllIе КЈОнструктивних 

решеlЬ'З, где на lразличите наЧ1Ине реша

вана 'СТ.ЭЈбилност :.и апарата. 
Н{~О4:ПОDiНО .ца су полигоналне rюлуге пан'ОО

се растежу Ч1Иниле 

део апарата. Из ових 'L",CJ,,"',I .• 'HI 

замислио 

"ИЗ 

На СЛИЦИ ор:игинаJDaН кон-
СЂРУ:КТ,ИIВНИ 1875. 
ћевtOг таЧЈНЮ Ylo"i:.alВa ори-
:гинаЉНGСТ решеља: на место полиоонатюг 

.облик по-

Напоменимо је 

врљо прецизно и елегзнтно. 

сада нис..'VЮ утврдити l.Ю се у 

бamио ПОJDарним 
су познати 'само rюлигонзлни 

ШТО СМО утврдили 

и 

пю лар

"ПОЈ]]Игонални ПЭlН

Iве.hих разrме
при чему панто

'Г!1Г\<nnе:>n",·и алгорит·аlМ за 

условима сма

планиметар из--

1892. 

раздаљини 

к,анструктивно одреди Н{)(ВУ 

УСЉОСВ'ОМ да је 
р iНJa ГГ: 

М<:Щi}l['фикювао тако што је на 

калку JLативни 'DО'Чкић 
и 'DИ\Ме энаЋН!оrюбољшаю (МIЭ1:fИ-

ПV'ЛЭ,Т:Ј1iJВ'ЕЮС:Т эпара'I'а. 1893. године 

жеи 

ке Т 

ј е исто у Д'!:)еЗlДев:у 

технике 

општег 

у речи да 

стичности писаљ:ке. инструмент 
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сталне раздаљине за ма 

"57 
крив у редиiВШИ са 1..I.VJ:S'VJJ:)lj,1't1l~Vl т,аЧН·(Ј~ТIТћ ми

Он 

величин:а 7t И 

ана-

лу

праiВИЛ

ОiД:РЕ~ђJi(lвс~ње т.ра;нсцендентН1ИХ 

елио је да 

шено.г 

тивне 

прих:ваћен у на

наводно ре

круга, и rLОЗИ

т:ракториог.ра-

НАПОМЕНЕ 

сербск;аја Велике шв::оле професорске кандидате. 

44/1871. 

Београд 1874, 

Србије (АС), Ведик;а ШХ:ОJl,а 

19'3. 
275-293. 

Ф. Хофман: Прuвре"~tе1tо 
руоарсх:о zеолошк;о},{ Бео-

B€cuиx:, 26 

за 1874/1875. годину. 
10 Српске новине 1. јануар (први 
у потпуности објављен мерама) 

:ЗООРЈiU'Х; правила) 'Наредба и упутства о 

ра, кљ. 1. 
Влајинац: Ре'Ч'Нuк; 

дебате 
нових мера; 

старих ~te: 

Клериh: ,м,еха'ЊИ1Са за у'Ч..е-
Вељи%е ш'К.оље по Вајсбаху> 1 књига, 

Београд, 1880, стр. VII + 624. 
Станојевиh, М. Ћ.: Е1Ссnери,м,еuтаљиа 

зu'К.а за ђа'К;е BeJtu%e ш%оле, Кљига 
ка Веоград, 1897, стр. 308; 

Апсолутно мереље за слушаоце 

град, 1888, стр. 174. 
механика објављена 
Више војне c.tЈ:>.CI.,ц'<::lV1V.lЈ'О, 

,с 11'.' 1" Н," . .JItеХШlu%а. Београд, 

16 АС, МП, ФВ, П. 28/1876. 
17 ИСТО. 

П()ЗF[аЕ~ајући лично 

када дошао на 

ПР о аЈ е С:ОР а математике, Б. 
СРЛСКОМ техничком листу за изнео МНОГе 

по.iе;циности о Клериhу као човеку и научнику. 

23 д. ТРИФУНОВИћ: наведено под 8, стр. 186 
-187. 

IIЈ:юсве'ТН1!:1 гласник, 18 (1896), стр. 
~Јl~~IИ~l. Каква да 

Исто 

Исто 

LI 

30 Консултовани часописи: гла-

сник, Српски технички лист и 

3:1 Demetre Nesic: Essai de quadrature du сет
cLe. Edition de la Societe Savante Serbe, (1. 17), 
Belgrade, 1877, р. 42. 

32 Љ. Клериh' наведено под 54, 
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Мјере U систе.ми jeдu~ 
nица, 1961. 

~4 Љ. КлеРИћ: 
}iезав~tсnа промене 

XLII (1875)) 363-371. 
Не само у ОВОМ Клериh имао 

више расправа које проучавале тем:-
пературе на поједине механичке појаве; 
к(}м:пеза:цион:о =.~~с; •.• пu не постоји, Гласник 

итд. 

Эi\ АСАНУ, Фон'д СУД, 1874, 3аnUС1iUЦU од-

Љ. КлеРИћ: наведено под 34. 
Љ. КлеРИћ: наведено под 35. 

39 Гласник СУД 51 (1882), 2()..-:52. 
4() Љ. КлерИћ: наведено 34. 

Исто. 

43 О' овоме видети М. Петровиh: lS.1'Ш(Јрt1Т11-
Глас 

бе.л:еIllКУ под 5. 
Б. ГаВРИЛОВИћ: наведено под 22. 
Исто. 

Народnа е?ЩU')САоnедuја II, стр. 333. 
Љ. КлеРИћ: Теорија u nо-

стр. 238. 
стр. 238. 

51 Исто, стр. 238. 
251. 

53 

305; Трак,то-
1ЈUОZ1rJU(Ю ~t к,Dнстру'К'Ција трU1iсцеnдентuuх бро-

и "е" коuструк,цијu у 
nравиљuое noJtuzona, 

ник Додатак, стр. 16. 
5:; Коломан племенити Сили био ј е 

19. века генерални секретар Мађарске акаде
мије наука. 

r,(j К. сталној 
раздаљини, 

Љ. Клерић: на:ведено стр. 245. 
Le 

59 Љ. КлеРИћ: наведено, стр. 255. 
60 ИСТО, 259'-260. 

DA NS L'OEUVRE DE LJUBOMIR 

l'epoque ои 1а geometrie etait иnе acti-
vite а des nот-
breuses 1е mesurage. 
Et tard, quand еllе "'''' ..... ''''''''.,'1' ипе forme scien-

les mesures restaient dans 1еБ 
sciences mathematiques. lе 
developpement des disciplines 

les теБигеБ recoivent 
гe(~bE~Tcbe tout а fait nouveau. 

que« 
иn mesures 
utШsеs еп 

Dans 1еБ 60 annees du XIX Бјес1е, quand 1а 
Serble entreprit l'introduction des mesures mе-
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mathematiciens Mihailo PaniC, 
"'''''НН'''' et Dimitrije Nesic, ont 

qu'en 
est arrivee е Ба 
»rendant serbes« 

Оп arrive а иnе conclusion incontestable 
lа metro1ogie et 1а mathematique ont, dans 
stoire des 1es objets communs de ге-
cherche, се qui les nouvelles сопdШопs 
d'ana1yse. 

De lа periode р1ив recen te 
поuв voudrions 

les resu1tats de 
mathematicien 

mе:саШ<:;Luе е l'Eco1e ;SU,perle~ure 
resu1tats et БеБ 
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et раБ »rnesurer 
ment des nombreuses constantes phygJ[CH':Les«, 
гiс pose 1а question: »Peut-on 
па ture ипе ипНе de longueur 
conditions 
prete une 
а ипе valeur rationelle. Се qui correspond lе 
rnieux а toutes ces conditions c'est, де топ avis, 
lа droite д'ассlйегаtiоп де lа 
nos encetres оп! 

serve, 
rnesure 
деих 
Kleric, де l'аппее 
тодегпе quant аи 

1 АС, vs 
теге, Beograd, 

Kleric: 
nica, SKA, 

15* 

Metarske 

duzina jedi-

Y'\.,;,,,,"yy,i,,,,.,..,,, rnesure 
Selon 

900/0 platine 
quand 'тете. 

lеБ molecules пе sont 
equilibree que dans 

геguШ~геrnепt. де tous 
дев recherches et аппопсе, lе 

lа Societe Serbe деБ savants, 
f'"'ћсt ... ",,t';Г\' .... де son etalon-metre сотЫ-

naison ди verre et cuivre3 qui satisfaisait toutes 
les exigences роиг ип etalon duree 
де vie, 
Беапсе де lа ,-,'-''-''-',ОЈН 
et 
D. 

Kleric est solution du 
-rnetre etudiant dil~ecteJm€~nt l'etalon-metre Soleil 

fait ди beryl et il constate tous lеБ 
>Hrlcc.n'\.r(:>rl1c'nts qui rendent mеБиге de beryl 
encore tres реи иtшsее.« 

Регвиаде que сеНе combinaison ди CUiVl"e 

avec ип metal е! ди verre, eliminera tous 
les defauts mentionnes де l'etalon ди Kle

souligne que lа nouvelle теБиге 

Kleric: Мета duzina [CClmparatQ)~) neza-
visna promene toplote, Glasnik (1875), 
363-371. 

4 ASANU, Fond SU2, 1874, Zapisnici odseka 
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chere, qu'elle est facile а construire et dont lon-
est arbitraire«. sa solution d'eta-

n'est »аllее« p1us loin 1а Societe Serbe 
des et resta sans Les eta-
lon-metres similaires, des initiatives 
а dispenser les economies nationales de 
sition des etalons chers de platine et 

plusieurs fois dans 1а science, mais 
сотте c'est n'avaient раБ de 

le livre de М. оп peut 
p11.1S11eUJ~S exemples des solutions pour 

sur le 
тесапј-

avec les nouvelles 
curvimetre et 

eXen1pJleS qui les соп-
des calculateurs dans 

instrumentale. 
de diffe-

forme 
des 

;; М. Bl'ezinscak: Мјеге i sistemi jedinica, Za
greb 1961. 

116 

de l'еquэtiоп differentielle. »Resoudre« ипе 
tion est ипе notion qui comporte des 

larges que »mesurer« ипе equation. Etant 
се procede inclut toutes les 

tions теБигев habituelles dans lа рhуsјдuе et 
les sciences naturelles avec de 

роиг l'lйаЬогаtiоп des resul-
experirnent~lu:K, nous avons lе droit, 

de се introduire Је 
cede 6quations 

А 1а base de 
cluire que les \,.;C1.L\,.;UI.L<:1lk.L.L • .;t;;::, 

сев соттеп·

lа classiti
historique ип domaine 

instrumentale, l'blstoire 
calculatrices аига ипе dans 

cette Бсјепсе historique. 
Dans lа theorie des 

latrices sur les 
disрш;iШЕS de 
de theorie et 
certaines solutions 
ment 
et tПLсtl:>ГlоgЈr81:Ш 
telle forme 
des nombreuses constructions de Pric, 
Jakob etc. mais les rendaient aussi capables pour 
les applications plus larges.6 

Malheureusement, lеБ circonstances g€шеl'а
les, ип petit mШеu scientifique роuг 
lеБ constructions de Kleric, ont attribue а се ql1e 
БеБ resultats sont restes inconus le public 

et пе servaient qu'au Cablnet pour 
lа а l'Ecole Superieure de Belgrade. 


