
Др ДРАГАН ТРИФУНОВИЋ Годuшњак zрада Беоzрада 

КЊ. XXVII - 1980. 

БЕОГРАД - МЕСТО НАСТАНКА ПРВЕ АНАЛОГНЕ РАЧУНСКЕ 

МАШИНЕ У СВЕТУ 

Хидроинтегратори Михаила Петровића-Аласа 

УВОД 

Београду с краја 19. века припада .по
часно место града у коме је пронађена 

прва аналогна рачунска машина која ради 

на принциrпу кретања теЧНQСТИ. Овај хи

дроинтегратор пронашао је бард наше нау

ке Михаило Петровић-Алас (1868-1943). 

Под утицајем својих професора у Бео

граду и Паризу, Љубомира Клерића (1844-
1910) 'и Пола Кенига - Михаило Петро
ВИЋ-Алас 'веома рано прилази проблему 

,,'материјализације" математичких исказа. 

Ј аш као студент IV ГОДИlне Природно-мате
маТИЧКQГ одсека Велике школе у Београду 

1888. године добија награду за оригиналан 
темат ИЗ кинематичких рачунских маllJина 

(планиметри, 'Курвиметри и сл.). У Пари

зу 1892. године, .као студент II године Ecole 
Nогmallе Superieure, ПеТРОВИћ Ј'1Води к а л
к у л а т о р с к и в а љ а к као носача ин

формација на улазном и излазном делу 
кинематичког рачунара, што означава прву 

појаву калкулаторског ваљка у свету. 

Непосредно после докторског испита у 
Паризу и почетка рада на Великој школи 
у Београду (1894), Петровићу у Француској 
академији наука академик Пол Апел саоп

штава (17. маја 1897) први модел рачунске 
машине на принципу кретања течности. 

Наредне две године ПеТРОВИћ ради на по-

бољшању свог рачунара како би он ре

шавао ширу класу диференцијалних једна

чина и обраду информација учинио што 

аутоматизованијом. Ове модификације ра

чунара Петровиh је објавио у Сједињеним 

Америчким Државама, а у "Српском тех

ничком листуН је поновио рад из америч

ког часописа у ширем облику. 

На Светској изложби у Паризу, 1900. го
дине, ПетРОВИћ је учествовао са својим 

рачуна ром. Према пронађеној преписци са

знајемо да је његов рачунар-хидроинтегра
тор израдио у једном примерку један 

француски инжењер чије име није утвр

ђено, док је реализација послова ишла пре

ко комесара павиљона КраљеВЮfе Србије, 

професора Велике школе - Милана Капе

тановића. Рачунар је израђен према моде

лу из 1897. године са допунама другог мо
дела из 1898. године. 

За изложени рачунар-хидроинтегратор 

Петровић је добио бронзану медаљу Пари

ске изложбе и златну медаљу своје земље. 

Нешто касније, 1907. године, ПеТРОВИћ је 

награђен и почасном дипломо:м: математи

чара Лондона за овај 'Проналазак. 

у ,светској литератури ПеТРОВИћ је до

био пуно признање, а све монографије о 
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рачунарима излажу Петровићев пронала

зак са нагласком да ј е то прва рачунска 

машина у свету која решава диференци

јалне једначине на принципу х,идраулике. 

у новије време, Петровиhевом рачунару је 

приэнато И то да је а.нтиципирао савреме

не фЛУИДИ'ilне рачунаре, специјално оне 
који решавају проток ТQплоте. 

Први део - По'Ч-еци ра'Ч-У'II.с?<е теХ'll.t"",е ?<од Михаи.ља Петровиhа-АJtаса 

ПеТРОВИћево стваралаштво у рачунској 
техници И уопште q;еноменологији, било је 

наговештено у науtIниковој раној младо

СТИ, када је почео да се формира у духу 

нрироДних наука, које су у то време .nро

JlаЗИЈrе кроз Једну, могло би се реnи, син

кре'l'ИСТИч.ку фазу. Стога, у Петровићевој 

универзалности треба тра>кити порекло 

рачун.арске технике. Темељито lIIознава

ње низа природних ,наука вероватно је и

зазвало у њему императивну жељу за уоп

штавањем, наЈrажењем заједничког, нала

жељем могућности ОЬједињавања различи

тих наука. 'У ,ниверзалност је просто <изну

дила напор ка једној .синтетичкој ·активно

сти. ј!lСТО тако, llетровићево рано !ИНтере

совање за филозофију, говори 'о једној уро

ђеној потреби духа ка трагању за најоп

штијим зак:онима, потреба из које се у

многоме јавила феноменологија .и рачунар

ска техника. 

Петровић је рано схватио незаобилазно 

окретање погледа "од појединачног ка 0 -

колном и суседном, сродничком; ОД одређе

ног резултата једног истраживача ка раз

добљу и поколељу, 'струј ањима и утицаји

ма, покретима и програмима, оном што се 

испољава као заједничко и што је било 

увелико неизбежно". На тај начин Петро

вић је увидео да много тога што је .код 

једног резултата /Изгледало ствар случаја, у 

окиру целе једне области добија сасвим 

други ВИД, облик научне правилности и 

нужности. 

Еволуциј а Петровићевог односа ,према 

истраживању у области природних ·наука 

може се пратити још од времена када се у 

ШКОЛСК'ој клупи ПО први пут сусрео -са хе

мијским експериментима.1 Делатност дру

жине "Нада'4 у I београдској гимназији 

(1875-1885) подстиче полемике о енерге

тизму и материји; ПРИРОДНИ процеси су 

стално ПРИСУТtни, 'а Пе'I1ровиhеви ђачки пре

води познатијих дела хемије, физике _ . . 
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указују на жељу 'Ка вишим студијама и ра

ној ,самосталности.2 

Формирани односи према хемиј и и екс

периментима уопште, О'l'крили су Петрови

ћу .прве зачетке дознавања .процеса у при

роди и увиђања извесних јединствених за

кона за различите појаве. Доцније, преко 

хемије, Петровић ће исказати основно на

чело моделовања ("материј ализације"), уве
шће хемијске ,рачунаrpе за интеграцију ди

ференцијалних ј едначина и хемију често 

користити у провери својих 'ставова у 'оп

Ш'lюј феноменологији. 

Код Петровиhевог формирања неоспо

РЭIН је и директан утицај неколицине про

фесора Велике школе. Пре ·свега, професор 

Сима М. Љозанић скренуо је ПеТРОВИћУ 
пажњу tНa 'савремене основе хемије и при

родне законитости међу елементима по 

Мендељејеву. Ова законитост, математичко 
предочавање будућих хемијских елемената 

који 11реба тек да буду пронађени, имало је 
снаЖllЮГ утицаја Ћа младог Петровиhа.3 Из 

ових разлога, као и опште склоности према 

хемиј ским процесима, хемија he у матема

тичкој феноменологији бити вечито при

сутна. И не 'само то, захваљујуhи правил
ностима које владају код хемијских реак

ција, Петровиh 1896. године долази до пој
ма аналогне рачунске машине излажући 

дефиницију "материј ализације" једног ма
тематичког иоказа на хемијском моделу по

знате реакције. 

Петров>ић није показивао изузетне 'спо
собности 'само у природним наукама. При 

крају IV године студија у оквиру предме
та поихологија, Петровић је урадио обиман 

састав Да се uзложе и критич1СU претресу 

различите теорије о вољи. Према записни

ку са седнице Одсека, професор Љубомир 

Недиh. пох:вално је оценио QBaj Петровиh.ев 
рад.4 

Посебан утицај 'на Петровића имао је 
професор механике Љубомир Клерић. Кле
рићева оријентација у изградњи <кинема-
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ТИЧКiих модела и уопште механизама, ИН

спиратИiВНО су деловали на Петровиhа. Он 

је радом свога професора био потпуно обу

зет ; његове 'оправе за механичко цртање 

коначних пресека 'и "писање" хомотетич

них геометријских фигура вероватно су 

изазвале код Петровића одређене подсти
цаје, а ,кОје ве нешто доцније, по 'Доласку 

I1Э Париза, и реализовати. Према изјава

ма самог ,професора КлеРИћа5 и писаља 
Михаила Пе'I'ровиhа,6 њихова сарадња за 

време ,студија и у првим годинама Петро

вићевог рада 'На Великој школи, била је 

пресудна за Петровићеве резултате у тех

ничкој феноменологији, специјално аналог

ним рачунским машинама. 

Према овоме није случајlНО што је Пе
'Г-ровић, 'као студент IV године, радио те

мат из раЧJ1lНСКИХ машина. Тему је задао 

професор Љумобир Клериh: "Изложити 

све начине рачунања површине уопште, 

као и из планова ,снимљених графичким 

путем, заједно са средствима (планиметри

ма) за раЧУ1нање површина, од најпростијих 
до најсложенијих и веупотребљивијих у 

пракси". 

За урађену тему коју је доставио 2. ја
нуара 1889. године под шифром »Ncm ",о1и
mus velle, sed facere - Hobbes« (изрека 
фИЛОЗОфа Хобса "Не желети, већ радити") 

и .коју је 'Оценио професор Љ. Клерић, Пе

ТРОВИћ је добио другу награду. Прва награ
да 'Није додељена а трећа је припала сту
дентима технИ'ке.7 

Пре ,свега, треба да истакнемо да ·се Пе

тровић определио за тему 'Која је тражила 
познавање математичких апарата. о.во '0-
предељење 'се тумачи, као што 'смо рекли, 

као наговештај доцнијег ПетровИliевог ра

да . Није потребно овде детаљно наводити 

да ј е ПеТРОВИЋ крајем 19. 'и почетком 20. 
века био познато име математичке литера
туре по овојим 'конструкцијама аналогних 

машина. Њему у овој области припада 

првенство у решавању диференцијалних 

једначИ!на путем -моделовања, а посред

ством разних хидродинамичких и хемиј

ских процеса. До Петровиhа у овим 'случа

јевима користило се само 'КИ!нематичком 

концепцијом (планиметар и интеграф). 

Директан утицај 'Наших природњака 
(Јован Жујовиh, Сима л.озаниh, Љумобир 
Клериli и Коста Алк,овић) траЈно ће утица-

ти да Петровиli врло рано понесе интере
совање, жељу, знање. Као -студент чита 

Хобса, размишља о АристотелО'Вој дефини

цији метафоре, а професор Љубомир Не

див се одушевљава Петровиhевим фило
зофским размишљањима, Овакво опште 0-

бразовање у природним .наукама и фило
зофији, Петровиhу је пружило полазне 

могуliности, да би 'се код својих професо

ра у Паризу (1889-1894, Пикар, Поенкаре, 
Апел и др.) ПОТПУ1но приказао са начели
ма универзалности у науцIИ ,~ojy је пари

ска шк:ола и неговала. Утицај ове школе, 

као и 'сам тренутак механичког погледа на 

свет, 'Није могао да мимоиђе Петровића и 

неколико "нормалаца" познате генерације 

1890- 1894. на Еоо!е Norma!e Superieure 
(Сањак, Море-н, Котон и Дризар). Слушаље 

'Курсева -на Париском универзитету и 001-
'leg-e -de F.rance из механике, физике, хидр 0-

динамике, хемије код познатих феномено

лога 19. века (Бути, Пела, Липман, Кениг 
и др.) имало је Qнажан утицај на младог 

Петровића. Са Сањаком највише, Котоиом 
и Мореном у Интернату Нормалне школе 

расправља о механицизму, запаженим ана

логијама у електротехници, проучава жи

вот и рад лорда Келвина (Thomson). Иде
је 'се стварају на самом !Извору и није слу

чајно што је, по повратку у Србију, свој 

наговештај у изналажењу уопштене фено

Nrенологије 19. века најпре саопштио свом 
другу Эаg1паоu. 

Супротно математичарима: Димитриј у 

Данићу (Јена), Димитриј у Нешићу (Беч и 

Карлсруе), Богдану Гавриловићу (Пешта и 

Берлин), Петру Вукићевићу (Берлин) -
ПеТРОВИћ бира Париз. Вероватно да је до 

овог избора дошло 'Из два разлога: прво, 

Пе'I'ровиfiев дед, прота Новица Лазаревиh, 

ближи сарадник митрополита и добростоје

ви човек у администрацији Србије, ближе 

је познавао Јеврема Грујића, који је у то 

време био посланик наше земље у Пари

зу,8 и друго, Петровиhева два ".конкурен

та", нешто -старији Петар ВУКИћевиh и 

Ђорђе Петкювиh - налазили -су се у Бер

лину, -односно у Бечу, на -специјализацији 

из 'Математичких Јнаука. 

Професори код којих је Петровић слу

шао математику, механику и физику, има
ли су директан утицај на Петровиhева 0-
rrpедељења у феноменологији и општим 
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Академик др Миха'U·ЈЮ Петровиn (1868-1943), 
професор Уnиверзuтета (уље, рад Уроша Пре
дunа 1943, npe.A~a фотоzрафuји uз 1938. zодu'Не), 

Academicien dr. Mihaito Petrovic (1868-1943), 
professeur de t'Universite (рат Uros Predic, 1943, 

d'apres le pl~oto de 1938, 11uile). 

проблемима "vtатематичког опиоивања и мо

деловања различитих процеса, Погодности 

студија у смислу да сам бира научне пред

мете и предаваче знатно су утицали на 

опредељење. 

Рецимо, код професора Кенига на Col
lege de France слуша обиман трогодишњи 
курс механике, Према Петровиhевим беле

шкама са овог 'курс 1 (OClnferences de М. 

Koenigs), програм механике обухватио јЕ 

како рационалну механику, тако Иt;ТО и не

колико поглавља техничке механике.'* 

Посебно место у програму механике 

професора Кенига је рачунска техника, у 

којој ·су опширно излагане појединости о 

i\1атематичК'им апара'Ilима : планиметри, ин

теграфи, курвиметри и др, Верујем'О да је 

у овој облаC".i'И Петровић био запажен СТУ-
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дент, ј ер је из Беоrрада од професора Кле

рића понео довољно знања о рачунарСКОЈ 

техници, па и награду из примене плани

метра. Доцније, по доласку у Београд, Пе

тровић се при адаптирању Клериhевог 

ш е с т а р а за решавање диференцијалних 

јед;начина, непосредно користи ::;слеUIкама 

са часова професора Кенига.1О Уопште, у 

рачунарској техници на принципу кинема

тике (планиметар-интеграф) све што ј е 

Петровиh дознао ом ураАИо највише дугу

је профес<ору Клериhу са Велике ш.коле и 

професору Кенигу са College de FCa!Ilce. 

Поред утицаја којег су на њега изврши

ла предавања, Петровиh изузе'mlО много 

чита у Националној библиС'теци Париза, 

Мл.адu С1t.ма М. Лозаnuh (1847-1935). сnи.мак 
око 1889. zoduue, Са др Марко.м Леком, Лоза
nић. је 'НаЈвише утицао ua Петровuhа и 'IUezoea 

оnредељења. 

Јеипе Siтa М, Lozanic (1847-1935), pl1otogra
phie prise vers 1889, Avec dr. МатЈсо Leko, Lo
zanic а eu [а plu.s grande int luence sur М, Ре-

trovnc et ses determinations. 



БЕОГРАД - МЕСТО НАСТАНКА ПРВЕ АНдЛОГНЕ РАЧУНСКЕ МАШИНЕ 

Како ј е у "радним свеокама" бележио КОН

цепте прочитаних расправа и дела,11 то 

смо могли констатовати да је ПеТРОВИћ био 

р а Ћ ,н о п р а в н о заинтересован lКaKO за 

"чисте!l математичке расправе, тако iJ1 за 
чланке из физичких и механичких наука. 

Ово су, сигурно, били кључни тренуци у 
стицаљу неопходне у.нИ'Верзалности у при

родно-математиЧКlИМ наукама што су сту

дије у феноменологији и рачунарској тех

ници и захтевале. 

Оваква оријентација у науци принудила 

је Петровиhа да поред ЛИСаЈНса из матема
тичких наука (1892), ради и положи лиса.нс 
из физичких нау,ка (1893). Стекао је је

динство погледа у науци IИ природи и узи

мајуhи диференцијалне једначине за пред

мет докторског испита (1894),12 Петровиh 

Др Љубо.м:u,р Недuti (1858-1902) из вре.меnй 
Петровutiевuх студија у Беоzраду. Професор 
Heduti је подстакао фuJtозофска раз..кuшљања 

'Код .младоz Петровuћд. 

Dr. Ljubomir Nedic (1858-1902) аu temps ои 
м. Petrovic etait Z'etudiant d Belgrade. Profes
seur Nedic а incite les pensees phHosophiques 

chez јeunе М. Petro-vic. 
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посредно наговештава да ће доцније то је

ДIJ1НС'IlВО пратити посредством различитих 

класа диференцијалних једначина.13 У Па

ризу је бил,о више могуlнiост.и да се при

ступи проучав1.ЊУ механичк:О'" погледа н< 

t:BeT а што Ј е код Петровиhа условило по

јаву феноменологије. Наметало се више 

метода рада при осветљавању оваквих ме

ханиЧ'Ких радова. Петровиh је могао, и то 

је било најлакше, изучити свак{)г механи
чара - аналогичара посебно. Он је, међу

тим, изабрао најтежи и најсложениј.и на

"{ИН, метод упоредног изучавања ЭlНалоги

чара у оквиру једне уопштене механике 

појава, метод истраживања сложености и 

сроднос'DИ, аJIIИ без Оних релатИ'В'Них tИ сум

њивих напора да се, по сваку цену, покаже 

јединC'I'ВО. Петровиh још ништа не дока

зује у својим студијама у Паризу, јер је 
желео само да води своју пространу анке

ту О аналогичарима једног одређеног доба 

без предубеђења и са унапред 'осмишље
ним погледима да тај регистар аналогичара 

генералише. 

Непосредно по дола~ку из Париза (1894), 
Пет.ровић објављује своје резултате из ра
чунара. Већ поменути утицај професора 

меХЭIНике на Париск,ом универзитету, Ке

лига, у области теорије механизама и апа
ратура за рачунање, испољио се код Пе

тровиhа у првим годинама рада на Вели
к-ој шкоJIIИ у Београду. После најављеног 
програма рада у општој феноменологији 

крајем 1895, односно почетком 1896. годи
не,14 Петровићу се излажу 15. јуна 1896. 
године у Академији природних 'наука у 
Београду први резултати из рачунара . На
име, у .времену :припремања познатог рада 

професора Љумобира Клериhа о тракто

риографу, Петровиh .сарађује ~a ~војим 
професором на изналажењу нових услова 
за примену тракториографа iНa више раз

личитих случајева диференцијалних јед

наЧИЈнаУi А lКaдa је професор КлеРИћ обја

вио своју распра'ву о тракторио~рафу, ОН 

је, као посебан прилог, ,изнео и Петрови

ћев рад О дuфере'liцuјал:н.u.м. јед1iачu1t.а.м.а 

npBoza реда 'Које се .м.оzу zрафuч'Кu U1iTeZpa
.iLUTU nо.м.оkу z. Клерukевоz шестара. 1 6 У 

овој расправи Петровић је показао, да се 

и у општ.ијим случајевима диференцијал

них једначина Клерићев 1'ракториограф 

("шестар") може применити на машинску 

интеграцију. 
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Првим резултатима из рачунара Петро

вић ·се не јавља 'КОНСТlрукцијом нових ра

чунара, већ ДопунС'ким моделовањима, lКa

ко би 'С'е један 'Постојећи ,:к.инематички ра

'Чунар, у овом ·случају тракториограф, са 
утврђеном ИНОСТРУКТУ'РОi\1 могао применити 

на шире класе диференцијалних једначина. 

Овакав Петровићев прил&з једном постоје

ћем рачу(}{ару са 'преображавањем ино

структуре ради веће флексибилности ра

'iYHapa, садржи све елементе .начела савре

меног прилаза аналогним рачунарима, где 

се у фази Llрипремања рачунара задати 

алгоритам трансформише на конструктив

ну иностру;ктуру 'рачунара (на пример, 

"пребацивање" обичне диференцијалне јед

начине на 'систем ЛИJiеарних алгебарских 

једначина итд.). 

Утврдили смо, а што је и примарно у 

оваквој ВРС'I!И ,студија, да је ову допуну, 

Клериhевом "шестару", 'однооно комплет

но математичко моделовање случаја ди

ректриса-ТРЗIКторија, Петровиh донео из 

Париза . У свесци где је водио белешке са 
часова професора Кенига и где је разра

ђивао идеје добијене на часовима преда

вања и "математичко-меха'ничким конфе
ренцијамCI." (вежбе),17 Iнашли смо потпун 

поступак моделовања т.ракторије,18 што нам 

још једном потврђује Напред доказану чи

њеницу, да је Петровић из Париза дошэr 

(1894) на Велику шк,олу у Београду ·са пот

пуним програмом и самим 'садржајем рада 

у општој и техфеноменологији, односно })а

чу.наРСКОј техници. 

Петровић ће доције, 1899. године, неш1'О 
детаљније 'ИЗЛОЖаАТИ -ову допуну Клериће

вом траК'l'ориографу при чему ће и: даље 

БИ1lИ 'садржано 'КЉУЧНО решењ~ из свезака 
са Париског уњиверзитета.1t 

Поменута Клерићева расправа значај на 
је за проучавање појаве техничке феноме

НОЛОI\ије у делу Михаила Петровића и по 

томе, што је Клерић у самом раду указао 

на ПетРОВИћева истражи "\аља хидроинте
гратора.2О После излагања могуhности трак
ториографа за интеграцију диференцијал

них једначина, Клерић пише: "Било би од 
велике корис'Ги да промишљамо о томе, да 

прnнађемо инструменат, 'којим би могли 

наћи интеграл ма к'оје JIIинеарне диферен

цијалне једна чине . На овом питаљу ради 
сада професор математике на ВеЛ(ИlКој) 

школи г. МихЭ1ИЛО Петровић, и 'надати се 
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је да ве ово питање, које је в е о м а Te~ 

шко, решити, јер пут којим је прошао ко н

кретЗ!н је, cacBuJrt орu'tunалаn и веома ду
ховит".2l 

Овај случај најаве Петровићеве рачун

ске машине ,на принципу хидродинамике 

која је остовии резултат у техничкој фе

номенологији, указује нам -на чињеницу да 

је млади Петровић имао одговарајуће кон

султације са професором Клерићем. Веру

јемо, да је 'Ова 'сарадња имала пуно зна

чење у смислу :добијања што повоЉ'Нијег 

решења за х,идрорачу,нар. 

Исте, 1896. године у Чешком научном 

друштву Петровић је саопш'I!ИО рад Sur 
l' equation differentielle ае Riccati et ses 
application chiтique,22 где се по први пут 

. ~,,/ 

:.1, 

Ј 
Професор Коста Г лавunuh. (1958-1939) nодр
жавао је Петровuћ..еве nоzл.еде о nрu..чен.u ..ча-

те..чатuке у nрuродюU(. 1U1.YKa~a_ 

Professeur Kosta Glavinic (1858- 1939) soutenait 
les idees ае М. Petrovic concernant t'appHca
Ноn ае La mathematique dans tes sciences nа-

turelles. 



у науци јавља идеја да се једна хеМlИјска 

реакција може искористити као рачунар за 

интеграцију одређене ,класе диференцијал

них јединачина.23 У односу на тадашњи 

степен развоја рачунске технике,24 овим 

радом Петровић је нај авио потп~но нов 

прилаз раЧУН'СКJ1lМ машинама које ће се за

с:нивати на аналогним моделима и који ће, 

у правом 'смислу те речи, теоРиЈски обра

злож,ити неминовност аЈналогних рачун

ских машина у научноистраживач:ком раду. 

Професор Мuхаи.л.о Ваљтровић, (1839- 1915) nо
nосио се сnосо6њостима .м:љадоz Михаu.л.а Пе
Tpoвutia ШТО је често zoeopuo CBOJt Ш1СОЉС1Со.м 
друzу .м:ате.м:атuчару Ди.м:uтрију Нешutiу (1836-

1903). 

Projfesseur MihaHo Valtrovic (1839-1915) а ete 
tres jier des aptitudes аи јеunе М. Petrovic, се 
qu'il disait souvent d son сататаае d'ecole -
matheтaticien Dimitrije Nesic (1836- 1903). 

Као ,појаву Петро.виhевих резултата у 

техничкој феноменологији Ћавели смо ње

гова два прва рада из 1896. године о ра

чу.нским машинама. Међутим, и други ра

дови које је Петровиh објаВlИО у првим го-

Акаде.ItU1С Joвa1~ Жујовun (1856-1936) 'Највише 
је утицао па фор.·,taЉ'l-ta nаnредовања Мике 
Аљаса у Српској акаде.мији nаука и па Бео
zрадСКОЈt у'Нuверзuтету. Жујовuti је 'Често nо
.ttuњао П е'1'ровunеве сnособuосТu са студија у 

Беozрадll. 

Academicien Jovan Zujovic (1856- 1936) а еu la 
plus grande influence sur les avancements јот 
mels ае Mika Alas dans l' Academie des Sciences 
de Serbie et l'Universite ае Belgrade . .zujovic 
partait souvent des aptitudes de Petrovic аи 

temps ае ses etudes а Belgrade. 

динама рада на Великој школи (1894-1899) 
припадају те:xrничкој феноменологији.25 То 

су распра'Ве ИЗ природних наука и меха

нике. Овде Петровић у потпуности, на је

дан нов начин, прилази пр.облемима одре

ђивања брзине хемиј ских реaff{ција, сту

дији кондензатора итд. У овим расправама 

њему је, као матема'I1ичару, прворазредни 

задатак био, да мно~им процесима које је 

испитивао, пружи математtИЧКУ 'обраду -
тумачење. ОВО је чинио у механици, фи

зици, хемији, електрицитету, ... IИ тиме 

унео у нашу средину потпуно нове одно

се у истраживањима природних наука. Ме

тодолош'Ки прилаз, а иеам 'са:цржај тих ра

справа, даје Петровићевим резултатима 

савремено значењ€. Његови резултати нису 
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више само опис експериментаЛIНОГ рада и 

приказ опитних вредности које су добије· · 
не на некој апаратури. Петров:иfi у потпу

ности излаже математичкоописивање, ИН

терпретацију, што чини саставни део ма

тематичког моделовања. А .када експери

менталним подацима аташира одређену 

функцију (закон појаве) неком од аrrрокси

мација или када успоставља зависност ИН

струментације и математичког модела Мт 

и закључује да се у том случају та ин

струментација може користити као аналог

ни рачунар за "материјализацију" модела 
Мт, Петровић је у потпуности на савреме

ном гледишту модерне :науке. Није потреб
но детаљно поредити данашње радове из 

кибернетике у ширем смислу о обради ре

зултата мерења, о математичком описива

њу, осетљивости појаве од промене пара

метра ... па увидеТIИ сва Петровиfiева 'пре

дочавања савремене науке. 

Професор .м.ехаиюсе па Collf?ge de France Ке
HUZ uJtao је директаи утицај иа Петровuћ.ева 
сазнања У и'Uстру.чентаљ'Uој .мате.матици. -
Аутоzраф »Tractoires«, Петровuћ.евuх бележа
ка са часова код професора Keuuza (Cinema
tique, Conterences de М. Koenigs, 2. аnnее 

1891 92). 

М. Koenigs, professeur ае mecanique аи Cotlege 
de France а еu l'influence directe sur les соn
naissances ае М. Petrovic dans le domaine de la 
шаthеmаtiquе instrumentale Autographe 
>J'l'racto ires«, des notes que М. Petrovic а pris 
lors des [econs аu projesseur Koenigs (Cinema
tique, Conferences de М. Koenigs 2, аnnее 

1891/92). 
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Михаило Петровиfi је веома мало, па и 

никако, наводио биографске елементе о 

свом научном раду тако да из обимне гра

ђе у његовој сачуван-ој заоставштини ни

смо наишли на лично Петровиhево обја

шњење порекла и појаве матемаТИ'iiке фе

номенологије у његовом научном раду. 

Изузета'к у QBOMe чини један једиrни извор 
к,оји се односи .на Декартову прославу у 

Паризу, у којем Петровиfi по први пут на

БОДИ "клицу идеје о феноменолошком пре

сликавању". Наиме, 1937. године када {:е у 
Паризу припремала велика Декартова про

слава, Пе'I1Pовић је затра:ж;ио од А'кадемије 

право учешћа на овом научном скупу.26 

"Срп. краљ. Академији. 

Радеfiи на МатематичК'ој феноменологи

ји наведен -сам на закључак да је к л и Ц а 

идеје о феноменолошком пре

сликавањусадржана у идејама 

Д е к а р т а.27 Да бих то могао проверити 

и ,како т>реба разрадити, било би ми по

требно прикупити библиографски матери

ј ал, и то пре летошње прославе Декартове, 

а најдаље до краја маја ове године. То би 

се у току Маја .могло учинити у Францу

ској, где се сад, у 'овај мах, 'скупља за ту 

прилику све што се односи на историју и 

тумачење Декартових идеја.28 

Том би се приликом, а по материјалу 

који је у Паризу стављен на расположење 

стручњацима, и тачно обавестмо 'D улози 

коју је наш СУlНародник Марин Геталдиh 

имао при стварању АнаЛИ'1l.Ичке Геометри

је, а која је улога ;недовољно позната и не

расветљена, поред овега интереса коју она 

има за нашу науку. 

Мољим Академију да ми олакша извр

шење овога научног посла помоfiу за науч

на истраживања њених чланова за ову го

дину. 

5. Април 1937. г. 

Београд 

Члан Акад. Прир. Наука 

Мих. Петровиfi"29 

Прегледом свих Петровићевих текстова 

из феноменологије установили смо да је 

Петровиfi само у Феuо.меuолошко.м. nреслu

"авању (Београд, 1933), навео Декартове 
радове, и то - у одељку: феuо.м..еuолошко 

nресд.икавање тока speMe1iCKUX факата 
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1ЕсоЈе Normate Superieure (Section des Sciences) _. Генерација ШКОЛС1<:е 1890 '91. zодu1-tе (Мuхаило 
Петровиh је у среди'liи са шешuром иа zлавu). 

Ecole NormaLe Superieure (Section des Sciences) - Generation Је l 'annee scolaire 1890 '91 (М. Ре
trovic avec le с1щреаи, аи тШеu). 

(стр. 85-88) и У одељку: Математика у материјалних факата, сведе на појаве рав-

1tрошuре'Н.о.м с.мuсљу (стр. 125-129). нотеже и кретања материјалних система. 

у првом Iслучају, ПеТРОВИЋ, оповргава

јући Махов механички поглед 'на свет -
дословно вели: 

"Још DеSСЗlгtеs је казао да треба тежи

ти томе да се природне пој аве представе и 

објасне ,,'РМ :Гigures et раг mоuvеmепt".ЗО То 
је и дало повода ономе што МаСЬ назива 

"Механистичком митолоrијомН , која је по
кушавала да све што се дешава у свету 

Међут>им, модерне физичке концепције, 

као што 'су нпр. оне у таласној Механици 

De Bvogble~a и Hej:senberg-a, показују да је 
то немогућно чак и за мноштво поја'ва ма

теријалне природе . То ће утолико пре бити 

случај и за пространи свет импондерабил

них појава, где се МОГУћНОСТ или немогућ

ност тога не може ,НИ доказивати". 
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ДРАГАН ТРИФУНОВИЋ 

И поред тога, Петровић каже да је "мо

гуће једним нарочиЋИМ ,начином феномено

ЈlОШКОГ nресликавања, задовољити DescaT
tes-;oв захтев" .31 Како је Петровиh ово учи

нио, показаhемо на следеfiи начин: 

Нека је G једна конфигурација у про
стору Е" (GE:E") и нека је фигуративна тач
ка М (XI, Х2, xn) (M€G). Тачка М се помера 
и у сваком тренутку њен положај одређује 

ту КОНфИl'Ј1рацију, а начин ТОГ помераља 

даје слику тока појава. У ствари, овде се 

крије уопштен зако:н пута X i = X i (t) , при 
чему је 'она "одређена геометријски кад се 

координате фигуративне тачке изразе као 

фун:кщије једног параметра; она је 'Одређе

на 'и геометријоки и кинетички !Кад се за 

тај параметар узме само време".32 

У поглављу "Математика у проширеном 

смислу" Петровиh цитира Де:картову изре

ку "Н m'est регооn'nе, роиг реи qu'И ait 
1юuсhе seu1ementt (1е 'Se'uil de l 'ео01е, qui nе 
c:Ы1gVingue faoill'emen't, paTm\i ~es lQ1bjets qui se 
ргеsеnrtепt а lui, 'seux qui se rettachent аих 
malthema1liques et сеих qu\i appartliennent 
аuх ЗlUrtгеs 'soiences" .33 Петровић наводи ове 
Декартове речи као илустрацију раз грани

чења шта припада математици, а шта не. 

Он одустаје од О'ваквог "деобеног" 'Од'носа 

у ,наукама. За Петровића је наступило вре

ме када је математика у свим појавама, она 

ј е Око на-с; она се више не ,може схватити 

само као нау.ка о бројевима, величинама и 

поретку међу објектима. "Пространство ма-

тематике се знатно проширује 'кад се дубље 

загледа у битну СУШ'ГIину 'онога о чему би 

се она, баш !и ·по најобичнијим дефиници

јама , имала да бави" - писао је Петро

вић.34 Општа математизација коју је Пе
'l'ровиh -спровео у феноменологији, није чи

сто сцијентистиЧ'ка, већ је то откривање 

<нових моfiи математике са потпуно новим 

-структурама. 

Поред оваквог наговештавања анало
шког језгра или 'закона активите1'Э. као 

заједничког математичког модела за више 

диспара'I1НИХ појава, затим анализа прет

ходно 'от.К'ривеиих аналогија :и прихватање 

рационалне механике као теоријског мо

дела за ст)'дију феноменологије, треба и

стаnи и чињеницу да је интуитивност и 

образовање младог Петровиhа овде дошло 

до пуног ·изражаја. За 'Овакве случај еве 

изузетне личности у науци :који "носе" 

прогрес - .не можемо да избег,немо Цви

јиhево J\r1'JИшљење ,које је у ПОТПуrЮСТИ при

менљиво на први рад из феномеНОЛОl1ије. 

"У нас има реч с л у к т и т и, човек слук
ти, осећа појаве, догађаје и проце<:е. То је 

врло често случај с научним проблемима. 

Нема се још никакво прецизно и дубоко 

проматрање, које би .навело на идеју, али 

се осећа, кашто врло осев.а, да се у изве

сном правцу има нешто да нађе. Свакој а

К'О, IC тим правцем ·није испитивач iНепознат. 

Ово слукћење идеје ретк,о .превари. За 

њим треба поhи. Можда је то стаље инку

бација дубо'К!Их проматрања и идеја . "36 

ДРУ2и део - Хидрои1<те2ратори Михаи.ља Петровultа-А.љаса 

Петровиhев рад ,на хидрауличним ра

чуноК'им машинама 'Наговестио је профе

сор Љубомир Клериfi 1896. године,! а на

редне 1897. године Петровиfi је ·већ објавио 

11 р 'в У 'белешку о хидроинтегратору.2 У 

1898. години Петровиfi публикује обиман 

рад о хидрауличној интеграцији у "Тех

ниЧ!ком листуО3 И француски превод овог 

рада у American Ј'Оuшnа!l of Mathema1ri.cs.4 

Како је овај рад обухватио и белешку у 

Oomptes lI'endus из 1897. године, то може
мо закључити да је у овим трима библио

графским јединицама обухваhено само јед-
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но истраживање хидроинтегратора. И на 

крају, 1899. године у часопису Arnerican 
.Ј.ош.1l1ЗJl ·of МаthеПl'З1ЫСS Петровић је изло

жио још једно - последње решење ХlИдро

интегратора.6 Доцније, Петровиh више није 

радио на раЧУ'нарима али их је често ко

ристио у текстовима из опште феномено

логије .као примере "материјализације" ма

тематичких модела. Приметимо да је Пе
'l'ровић ,врло рано престао да ради на ра

чу,нарима. Он је за првих пет година рада 

на Великој ШI<ОЛИ (1894-1899) []ј)актично 
еве исказао о рачу.нарима . Изузетак је био 



БЕОГРАД _ МЕСТО НАСТАНКА ПРВЕ АНАЛQГНЕ РАЧ"УНСКЕ МАШИНЕ 

рад из 1913. ГОДИiне када је успео да пове- F (z) dz, 
же интегратор и 'курвиметар једном !новом 
иноструктуром.6 то се одавде добија једнакост 

Хuдроu"теzратор (.модеЈ! 1897) 

Хидроинтегратор је аналогна рачунска 

машина која се састоји из аритметмчког 

уређај а и улазно-излазне јединице. НаЗЋан 
је хиДРоинтегратором .стога, 'што првенстве

но машинск:им путем решава одређене кла

се диференцијаљних једначина. Код овог 
рачунара Петровиh је искористио основни 

За.КОН ХЈидродинамике, да се при IПотапању 

једног тела у 'суд 'с нек-ом теЧЋошfiу ниво 

течнос'Ги мења у зависности од облика и 

величине тела и облика и величине 'суда. 

[Ф (у) - F (z)] dy= F (z) dz, 
односно 

(КI) 

dy F (х - у) 

dx Ф (у) 

ј ер ј е испуњена релациј а z = х - у. 

Према 'облику математичког модела (ди
ференцијална једначина) који може бити 

обрађен на хидроинтегра'IlОРУ, закључу

јемо да флексибилност рачунара директно 
зависи од облика суда В <и тела М. Значи, 

за једну читаву колекцију улазних пода-

А Р и т м е т и ч к и у р е ђ а ј (Аь) хи- та-ка 

дроинтегратора састој:и се од склопа: теч- Фl, Ф2, Фз, ... , Фk 
ности, суда облика В, тела облика М и 

пловка S. 

у л а з н а ј е Д и н и Ц а (1h) код хидро

интегратора јавља се у два могућа 'стања: 

1. Покретно тело облика М без ротирају
ћег BaJЬiKa и 2. Покретнотело оБЛiИка М са 
ротирајуhим ваљком. 

'у првом случају улазне податке чини 

функција облика тела М; у другом 'случају 

улазне подаТ'.l{е чине функција облика те

ла М и једна улазна функција '!j=f (~) за
дата 'својом графиком на улазном ротира
јућем 'ваљ,ку. 

И з л а з н а ј е дини Ц а (Oh) хидроин
теграт.ора састоји ,се {)д ротирајуfiег ваљка 

и писача iКоји је директно повезан са 'lIлов

ком У аритметичк,ом уређају. 

Нека је тело М потопљено у суд В. Ни

во теЧlНQСТ.и ће -се померати по закюну који 

зависи од ,облика тела М и 'суда В. АК'о су 

Ф (у) и (F (z) површине хоризонталног пре
сека суда В, од'носно тела М, тада потапа

јуhи тело М, ,величина х !Се промени у 

x---dx, а у у Y+ 'dy, те ће запремина која 
се подигла изнад нивоа у бити 

[Ф (у) - F (z)] dy. 

Како 'Ова запремина мора да буде једнака 

са запремином течности :коју је испунило 

тело М када је ово потопљено за ,dz, тј. 

добила би се "картотека" за интеграцију 

наведене класе диференцијалних једначмна 

првог реда са k-различитих 'облика. Парове 

(фјЈ Fд можемо слободно назвати "субрути
нама" чија специфичност даје MoгyhнOCT 

интегралења 'Одређеног типа једнач.ине из 

класе (К1). На пример, за д'војку тела и 

суда чије су функције облика 

«х _ у)', у2) 

добијамо аналогни програм као субрутину 

за решавање диференцијалне једначине 

у' у' +у' - х2 - 2ху = О. 

Да 'би олакшао манипулативност са ра

чунаром, Петровиh уводи услов да суд В и 

тело М имају по две паралеЛlНе стране на 

растојању а., оДН'осно ~, те су функције 
Qблика 

Ф (у) =аф (у), 

F (z) =,ве (z) 

(('1" ,~=солst). На основу 'Ових услова класа 

диференцијаљних једначина постаје 

dy 
аф (у) -=,ве (х - у). 

dx 
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АУТО'lраф ПеТРО8нhево'l npBO'l решења хидра
U1iTeZpaTopa објављеuоz у Париској акаде.чu

ји мука 1897. zодunе. 

Autographe de premiere sorution de 1'ltydroin
tI?grateur, publie dans l' Academie des Sciences d 

PaTis еn 1897. 

На пример, ако је суд В призматичног 

оБЛИiКа, а 'калкулаторско тело М ИЬ'Iа "кли
наст"облик, тада је 

ф (y) = const+a' 

е (z) =az+b= a (x-у) +Ь, 

те диференцијаљна једначина добија облик 

линеарне диференцијалне једначине првог 
реда 

у'+ру=чх+т, 

Прва .модuфU1<U11;uја хидрои1<те2ратора 

Повезивањем калкулативног тела М 

с једним роmрајуhим 'ваљ'ком (D) Петро-

, в , 
I 

",~---' - - -------- -

Аутоzраф орuzuuаJt.1f.Щ ПеТРО6uliевоz 'Црте.жа 
KaAKYAUТU8nDZ теда (М) и аРUТ.rКетu·ч:х;оz су

да (В), 

вић је добио нов улазни уређај за хидро

интегратор. Ако сада, поред улазних пода
така које носи тело М, улазни ваљак 

снабдемо једном функцијом у облику ње

ног графика, тада хидро.интегратор добија 
нове могуh!н-ости. За ова'К!вовеома ориги

нално решење улазног уређај а рачунара, 

Петровић -овако описује добијање услова 

за машинско ИЋтегралење нове класе ди

ференцијалних једначина: 

"Замислимо на хартиј и у равни кон
струисану једну :криву 

' Е 
, I 

, ----ј------

I i 
е' -о:- --1" 

, : 

--._- 1·- . ,· ... п .-_-~- ----- .,-- ., 
: з:: 

.' 

Схе.м.а прве .м;одUфuк:аЦUје П e1'poeuheeoz хи
дроuн.теzратора. 

Schema ае la premiere modification ае l'hydro
integrateur ае М. Petrovic. 

1] = ! Ю, 

а затим хартију омотану око цилиндра D. 
АЈк·о се цилиндри почну окретати помо

ву ручице m и ако се шиљак е шипке ef 
руком управља тако, да непрестано остаје 

на кривој 

1] = f (1;) , 

малопређашње раздаљине х биhе у свако-

Autographe аu dessin original du corps calcula - ме тренутку 
teur (М) et recipient arithmetique (В) de М. 

Х=1]=! (1;), Petrovic. 
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и нивовска висина у у суду В, сматрана 

као функција дужине ~, БИће дата инте
грацијом диференцијалне једначине 

dy 
(К2) а<ј> (y)-~ ~e [f (1;) - у] f' (1;), 

d~ 

где интеграл у за ; = почетној апсциси на 

пр. ~ = о треба да има вредност у = почет
ној нивовској висини 'k, која на тај начин 
игра улогу интеграционе константе. И Н

т е г р а л н а к р и в а о в е Д и Ф е р е н-

D Е' 

е 

9 
; ,;) 

Ваља'К 'Као uзлазн.а једU1iuца хuдрОU1iтеzра
тора. 

CyUndre еn tant que l'unite de sortie de t'hydro
integrateur. 

цијалне једначине биhе да 'кле 
оцртана пи ,саљком r на омота

чу цилиндра Е". 

Друzа .AtодuфU1шцuја xuдроu1tтеzратора 

Петровићу је сметала употреба ручице 

(т) у улазном уређају рачунара. Желео је 
да авој хидроинтеграт{)р потпуно усаврши 

у ,смислу потпуног аутоматског 

р а Д а раЧYlнара. Ово је постигао на 'сле
дећи начин: 

22 

м 

, , , , , 
" , ., 

, , 
z: 

Схе.ма Петровuhевоz хидроuuтегратора (.модел 
1897) - орuzutюла1i Петровunев цртеж. 

Schema de l'hydrointegrateur (modele 1897) de 
М. Petrovic - dessin original de М. Petrovic. 

Код прве модификације хидроинтегра
тора Петровиh преуређује улазну једини

цу. На место ручице (т) за ручни погон 

уграђује сатни механизам са сталном угао
НОМ брзином, тако да један податак (~, Т}) 
на улазном ваљку за једнака времена пре

ђе једнаке путове. Како је улаЗЕИ ваљак 

кинематички повезан са излазним ваљком, 

ТО се и он 'окреће истом брзином. 

с 

1 
<Z. 

р 

1 

Схе.м.а Петровunевoz хuдроunтеzратора - .м:о
dел. 1899 (орuzuн.ал.аu Петровuhев цртеж). 

Schema de l'hydrointegrateur - modele 1899 
(dessin original de М. Petrovic). 
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Схе.АШ XUdpOu1tTeZpaTopa uз 1936. zodune сов
jeTcKoz uнжењера Лукuјаnова. Коnструкцију 
oeoz рUЧУ1-Шра Петровиh је предвидео још 1911. 
zодunе у својој 'Књизи EJ1,e.AtenTu .Аtaте.Аtaтu·чже 

феnО.АtеНОЈ1,оzије. 

Scll,ema de ~'Il.ydrointegrateur du 1936 ае I'in
genieur sovietique Lukijanov. М. Petrovic а 
prevu la construction ае се calculateur еnсоте 
еn 1911 dans son tivre »Les elements ае la 

phenomenologie matheтatique«. 

Прва ра'ЧУ'/iска ј.щшu1-tа у свету 1-ta nРU1щunу 
кретаља течnостu за nу.м.ерuч1СО реuшвање 

дUфереnЦUјUJt'Н:НХ једн,uчu1tа (1897. zoduna). 
Овај Петровuћев рuчу1tар - XUOpOU1iTeZpaTop 
добио је у своје epe.Ate nајвепа nрUЗ1iањu. 

La preтiere тасЫnе cutculatrice аи тоnае, se 
basant sur le principe de ta circulation de Н
quide роит la solution numerique des equations 
differentielles (1897). Се calcutateur-hydrointe
grateur ае М. Petrovic а merite, еn son teтps, 

les plus grandes estimes. 

[70 

Поред овога, Петравић је IИ аритметички 

уређај изменио тако, да течност 'Из суда Ь 

непрестано отиче кроз jeдarн 'Отвор чија је 

површина I!Iресека П. Отвор је смештен на 

ДНО суда В. 

у овако преуређеном рачу:нару за изве

сно време рада улазног уређај а dt, НИВО 
течности у су ду се подигне, а ,количина 

течности 'кОја 'се издигла за dy изнад нивоа 
у изноои 

[СI.<I> (у) - ~e (z)] ау. 

Ова велич-ина једнака је разлици КОЛИ
чине течносТ1И ист.иснуте телом М и ко

личини течности која је истекла из суда 

В, Тј. 

где је 
~e (г) аг - л. v у dt, 

л.=[1Й V 2g, 

(џ, је коефицијенат -СТМШЉИВОсти течности). 
На основу овога добија -се диференцијална 

једначина 

["'1' (у) - ~e (z)] Ју = ~e (z) а. - Л. v у dt. 

Како је 

z=x-y= f(t)-y, 

то на IKpajy добијамо математички модел 
који може бити обрађен у аритмети't{ком 

уређају друге модификације хидроинтегра

тора 

Ју 

(К,) "'1' (y)-+л.Vу-аf'(t)= О , 
dt 

а под у,словом да је калкулативно тело М 

призматично, тако да му је површина пре

сека управна на раван слике рачунара, тј. 

~e (z) = a. 
Ако у :класи једначина (Кз) уведемо 

смену 

и изаберемо аритметички суд В облика 

1 
<x'1' (у) = - , - , 

4 уу3 

тада ће на ваљку излазни податак (u, t) 
описати интеrралну Кјриву Рика1'ијеве ди

ференцијалне једначине 

du 
-= а f' (t) - л.u2 . 

dt 
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Овакав хибридни хидродинамички ки

нематичroи модел с једниом улазним меха

низмом за аутоматско управљање прора

чуном једне диференција,лrне једначине је

динствено је решење ондашње рачунске 

технике. Компонента аутоматИ'ке код хи

дроинтегратора даје Петровиhевом прона

лаоку пуну вредност и све антиципативне 

карактеристиrке савремених хидроинтегра

тора rи Пiнеуматсюих рачунара. 

Хuдроunте.ратор (моде.љ 1899) 

у чаоопису Ameriean Ј'Ouгпа'l Q·f Mathe
maJtics (22 (1899), 1-12) Петровиh је обја

вио 'Ново решење :юидроинтегратора к·оје се 

битно не разликује од модела из 1897. го

дине . Једини изузетак је што овај рачу

нар има два lКалкулативна тела В и С, чији 

се писачи на улазном уређај у крећу по ди

ректриси у =ћ (t) ·и z=f2 (t). Ово Петровиh 
'Ради у прво 'Време да би могао да опише 

математиLЮКИ модел у облику диференци

јалне једначине 

(к.) х (х, у) dx+ У (х, у) dy = O. 

Доцније када машину констрyrи:ше, Петро

виh тело С ПРИЧЋршhује, те је f2 (t) = cOnВ!, 
тј. f2'(t) = O. 

Специфичност овог рачунара је још у 

томе, што поред решавања класе .диферен-

Према ПетровиnевиJrt објављеним радовима у Фран-цус'Кој и Сједињеuи.м. Држава.АШ, као и ка
тало'lУ Светске изложбе у Паризу (1900), Драzан Трuфуuовun је извршио 1980. zодиnе рекон
струк-цију Петровиnевоz хидроинте'lратора. Реконструкцију је извео арх. Гpaдu.м:иp Бос1tић.. из 
средстава Српске а'Кадемије наука и уметности. Хидрои1iте'lратор се сада налази у Кабинету 

за MaTe.trtaTuny ШУМ4рско'l факултета у Бео?раду. 

D'apres tes oeuvres de М. Petrovic, publiees еn France et Etats Unis, ainsi que d'apres te catalo
gue ае t'Exposition Mondiale d Paris (1900), Dragan Trifunovic а fait, еn 1980, la reconstruction ае 
l'hydrointegrateur de М. Petrovic. La reconstruction а ete taite, avec les moyens de t'Academie 
Serbe des Sciences et des Arts, рат t'architecte Gradimir Bosnic. L'hydrointegrateur se trouve та-

intenant dans le Cabinet mathematique ае la Faculte des forets d Belgrade. 
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цијалне једначине (К4), рачунар може да 

служи 'као интегратор, интеграф и да црта 
график функције Ф (f) ако су Ф и f позна
те функције. 

OPU'lU'Ji.Q.Jl,UOCT 

Оригиналност и првенство Петровиh.евог 
л"Идроинтегратора, као врсте аналогне ра

чу.нске машине за решаваље одређених 

класа диференцијалних једначина, треба 
посматрати комплексније, односно подврг

нути истраживањима све елементе - ј еди

нице .иностру;ктуре овог рачунара. 

х uдродU1ШМU'iКU модел 

Коришћење Х!Идродинамичких модела 

за градњу аритметичког уређај а аналог.не 

рачунске машине н и ј е о р и г и н а л н о 

Петровићево решење. Пре конструкције 

l1етровићевог хидроинтегратора (1897) при
мењивани -су хидродинамички модели за 

конструкцију аналогних рачунок-их маши

на. Рецимо, ВеЛ'I'ма'Нов рачунар за решава

ње система алгебарских једначина јавља се 

1884. године итд.' Код Петровиhевог прона
ласжа не може се казати да је ,независно 

од других дошао до идеје за примену хи

дро-модела 'Код рачунара ·стога, што смо 

тачно утврдили да је Петровиh к'Орисrnо 

и имао свој лични примерак Дајковог ка

талога рачун ара где су хидро-модели ,при

казани. 

Међутим, Петровић је к,од !Конструкци

је хидро'Интегратора потпуно ОРИГlИналан у 

том смислу, што је \п р в и један хидроди

намичыи модел користио за решавање раз

личитих класа диференцијалних једначи

на. 'у вези ове констатације која је за исто

рију рачунсюих машина веома значај на, у
чинили 'смо следеhу проверу. Пре свега, 

при анализи свОг научног рада у Српској 

~paљeBOKoj а\Кэдемиј,и, Петровиh ј е о ово

ме писао: "Сви ДО сада предложени апара

ти за графичку интеграцију основани су 

на извесним кинематичким принципима . 

Писац налази да се проблем графичке ИН

теграције може на врло прост lНачин ре

шити хидраулиЧlНИМ путем 'и предлаже за 

то нарочи'DИ апаратС4 •8 'у "Техничком ли
сту" 1898. године Петровиh ис'I'O наводи : 
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Аутоzраф ПеТР08ић.еве белешке са студија у 
Паризу (1892), ,-де се тач'liО yO~taBa npuJtena 
ваљ-х:а за излаз1tу јединицу ра'Чуuара (иnте-

,рафа). 

Autographe аu cahier аев notes ае М. Petrovic 
аи temps ае ses etudes а Paris (1892), оU оп 
peut apercevoir justement ~'appLication аu су
нnате, сотте t'unite ае sortie аи catculateur 

(intergraphe). 

Ваљак, као 1tоса"Ч. 1шфор.м.ацuја па улазnо-uз
Јtaзuо.м. делу ра"Ч.уnара, ПетровuJt је први увео 
у ра'Чуnaрску техnнку. И у друz'U.A(. случајеВ1t
.м.а користио се ваљ'Коя. На слицu је Петро
eukeea илустрација ваљ'Ка па 'Којея се pezu
струју карактеристике кcmдеnзатора (Глас 1897). 

сунnате, еn tant чие te porteur des informa
tions sur la ратНе entree-sortie аи calculateur, 
est introduit роит la premiere jois ааnв la tech
nique des catcutateurs рат М. Petrovic. IL у а 
aussi аев autres cas 011 М. Petrovic а jait t'usage 
аи сунnате. Le photo present t'iHustration аu 
сунnате registrant les caracteristiques аu соn-

densateur (Glas 1897). 
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"Принцип интеграције, истакнут у ово

ме раду,9 може се остварити још и на дру

ге веома разнолике начине 'и поље за ком

бинације овакве врсте веома је пространо. 

Свакоме начину његовога реализовања од

говарају читаве класе диференцијалних 
једначина првога реда, које се њиме могу 

интегралити и читаве 'Класе К'Рдвих, које 

се могу континуално ,конструисати. 

Напослетку, за,вршујући, додајем да су 
сви до сад предложени интеграфи и апа

рати за графичку интеграцију појединих 

врста диференцијалних једначина 'Основа

ни на употреби принципа са 'Свим друге, 

чисто кинемат.ичне, природе, који су мање 

подесни за реализацију и доводе до типова 

једначина много мање општих', 'но хидра

улични принцип 'о коме је' овде била реч. 
Нарочито. се простотом конструкције м ге

пералношћу проблема, које . решава, " одли'
кује апарат. 

Оrrис 'свију до сад познатих апарата за 

графичку интеграцију може се наћи у; 
Catalog тathematischer und mathematisch
-physikalischer Modelle, Apparate und In
struтente, von Walther Dyck Pr'O'f. an der 
techn. Hochschule, Miinchen 1892-1893. Из
дање друштва Deu'tsche Mathem~tiker-VeT
ein!igu'ng".10 

Преглед, вероватно, потпуне библио
графске информације о рачунским маши

нама пределектронС'ког периода, довео нас 

је до закључка да је Петровиh први кон
струисао аналогну рачунску машину .на 

принципу хидродинамичког модела за ре

шавање диференцијалних једначина. 

После Петровићевог хидроинтегратора 
који је био приказан на Светској изложби 

у Паризу 1900. године и тан;о постао досту
пан јавности, - почели су се -развијати 

различити типови хидроИ!нтегратора за ре

шавање обичних и 'диференцијалних једна
чина.t 1 Код ових рачytНара посебно се из

дваја рачунар Луюијанова к'Онструисан 

1936. године и инсталиран у Институту за 
машинство (Москва).12 Овај хидроинтегра

тор користио је при решавању Фуријеове 

парцијалне диференцијалне једначине. На
име, за две појаве: кретање течности кроз 

капиларне цеви и проток топлоте кроз је

дан одређен материјал, Лукијанов је иско

ристио егзистенцију једног ИСтог анаЛQ

шког језгра и тако топлотну проводљ!Ивост 

решавао аналогним моделом кретања теч

ности у капилар'НИМ цевима. 

Не у;пуштајући се у детаље рада OBor 
хидроинтегратора из 1936. године, овде же
лимо да укажемо на .:извесне чињенице које 

је антиципирао Михаило ПеТРОВИћ с кра

ја прошлог века. Ово се односи на Петро

виhево предочавање да хидроинтегратор 

може битм снабдевен ,са капиларним цеви

ма и да има више ,судова у аритметичком 

уређају. Наиме, Петровиh је још у првом 

раду из опште феноменологије расправљао 

о решавању Фуријеове једначине и при то

ме успоставио математичку аналогију међу 

појавама: проток топлоте - кретање теч

НОС'I\И усЭ'вијеним цевима - кретање елек

трицитета, rи: то не у смислу да их је он 

пронашао, већ у омислу коришћења једне 

у корист друге.1З 

Поред овога, у "Елементима" (стр. 760) 
Петровиh је расправљао о примени капи

ларних цеви у аритметич:юим уређајима хи

дроинтегратора. У делу где описује "мате

ријализацију модела!' како је ,он називао 

аналОI1Не рачунске машине, Петровић пи

ше: "Нека је, као пример, поменуто и то, 

да поједини аналитички факти, везани за 

кривол,инијске интеграле, постају очевид

ни у .кОRкретШ1М СНПр. хидродинамичк.им) 

појавама, у којмма се на њих наилази; да 

поједини геометријс:к,и факти, на које се 

наилази у теорији МИЈнималних површина, 

постају очевидни, кад се физички конкре
тизирају, нпр. у к а п и л а р н и м п о ј а

в а м а, Рlаtеаu-овим експериментима итд." . 

Установили смо да се спој ени судови 
као елементи аритметичког уређај а хидро

интегратора јављају код Петровића и знат

но раније. До овог податка дошли смо по

средно преко Прајсовог приказа Петрови

ћевог рачунара.14 Овај приказ знатно ·од
ступа од Петровиhевих обј ављених радова 

о рачунарима. Рецимо, Прај с доноси сли
ку рачунара која се код Петровићевих ра

дова нигде не јавља, као и ј.ош доста поје

диности. Из овога закључујемо да је Прајс 
користио стручни проспект за Петровиhев 

рачунар који је био изложен на Светокој 

изложби у Паризу 1900. године. Према 

овим изворима дознајемо да је Петровиh 

помишљао и на систем спојених судова за 

аритметички уређај. Дословно стоји: "Ве

лики је број математичких израза према 

којима се могу градити инструменти на 
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• . , 

Пав'l-tљ о% Краљевиnе Србије па Светској uзл.ожби у Паризу 1900. zодиnе (nРОјектаnт арх. Ми· 
лаn Каnета'Новиn, професор 'Иацрт%е zео.м.етрuје па ВеJtшсој ШКОЈИЈ у Беоzраду). 

РаvШоn du Royaume de Serbie dans ~ ' Exposition Mondi ate d Paтis, еn 1900 (projet de t'archi tecte 
МНаn Kapetanovic, projesseur de ta geometri e descri ptive а ~'Ecole Superieure а B etgrade). 

истом општем принципу. Ј едзн од њих се 

састоји од н е к ,о л и к о с у Д о в а разли

читог Qбљика 'који садрже воду и која про
~Т}ази између судова помоћу славина или 

црпаљки. Ако ј е висина воде у судовима 

х, у, 2, ... , а површина воде Х, У, Z, ... , та
да ј е 

Xdx+Ydy+ Zdz+ ... = O. 

Криве нацртане повезуј уlш: нивое воде у 

судовима дају решење једначине".15 

ИзJtазне јединице 

Код Петровиhевог хидроинтегратора из
лазна јединица је један или више ротира

јуh.их ваљака на :којима се "штампај у" из
лазни подаци - решења проблема у обли

ку графика једне фу.нкције. В а љ а>к као 
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излазнз јединица хидроинтегратора ј авља 

с:е КОД Пе1'ровиhа још у ПРВО!\t раду 1897. 
године. Излаз из рачунарз у облику ваљка 

је Петровиhево 'ПОТП.У1но оригинално реше

ње. Петровић је п р в и увео калкулатор

ски ваљз'к у 'састав једног рачунара. Код 

кинематора излазна ј единица је обично ра

ван; код Велтмановог, Морозовог и других 

хи:дроинтегратора, излазна јединица је ма

нометар, брзиномер и 'сл. 

Директну идеју за "штампање" резул

тата !На ваљху Петровиfi је добио на часо

вима професора Кенига у Паризу.16 у 

свесци са ових часова (1892) наишли смо 
на део где је Петровиh директно скицирао 

ваља.к 'као излазни уређај на којем се за

писује решење неког проблема које тре
ба машиноки добити. Као доказна докумен

тација може да послужи и факсимил стра-
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не из свеске 'са часова код професора Ке

нига. 

При математичком опи.сивању рада кон

дензатора Петровиfi је исте, 1897. године 

по ДРУГИ пут користио Ђаљак као уређај за 
регистрацију капацитета .кондензатора. 11 

Штета је што Петровић код примене 

ваљка за праhење ,капацитета није навео 

да 'се на ваљку уједно налази и решење 

диференцијалне једначине рада конденза

тора. Он је свестан да :на ваљ'Ку записује 

предности 'капацитета али дословно, :као 

што је то урадио код кретања течност-и, не 

описује праву - рачунарску функцију 

вашка. Да је Петровић и ово урадио си

гурно би му припало и првенство на про
налазак савремених аналогних рачунс'Ких 

машина које су се баш и развиле из про

блем-а пуњења (пражњења кондензатора). 

Арuт oМeTU'LKU уреЬај 

Елементи аритметичког уређај а који се 

потапају у течност - lКалкулаторска тела 

- - ,код Петровићевог хидроинтегратора пот

пуио су ,одређени различитим функцијама 

F (х, у, z) = Q од чијег облика и зависи флек
сибилност рачунара за интеграцију разли

чи'I1их кла:а диференцијалних једначина. 

Иво је ОРИШ1нално Петрови"ћево решење, 

које ·се у рачунској техници први пут јав

ља -са Петровићевом белешком CR 124 
(1897), 20, 1081-1084. Пре Петровићевог хи

д.роинтегратора а и доцније, калкулаторска 

тела 'су -се к'ористила али 'само у ЗlIачењу 

теЖИiне тела која је била примарна и но

сила 'Одређен податак за ,програмирање ма

тематичког модела. То је случај са Дема

неовим рачунаром. Ме-слиновом вагом итд. 

* 
у раду Беле1Uка о dелаткостu Ьfuхаила 

Петровuhа у области диФереuцијалuих јед

"a'iu"a (Весник, 7 (1955), 1-2, 125-127) на

воде"ћи да ,,·се на име Михаила Петровића 

ретко наилази у литератури, чак и у енци

клопедијсroим делима о диференцијалн'Им 

једначинама", професор Драгослав С. Ми

триновић вели: "Интересантно је да му 

KaМlKe цитира једино рад ,који описује горе 

поменути апарат за реша-вање диференци-

Академщ.с др Боzдаn ГавРШЈ,овиh (1864-1947) 
и поред свОје широке .мате.матиЧ1Се '/Султуре 

пије имао разу.м.евања за рачу1Шре Мике Ала
са и Љу.ltюбира Клерића. ДО'/С је Клериnу u 
nис.м:е'Но nребацuвао, о Мики Аласу као свом 
учени'/Су са Вељике 'lU'/Соле и дО1џ{.ије, '/Солеzu 

- није 'Написао nиједnу реч. 

Academicien Јт. Bogdan Gavritovic (1864-1947), 
Ыеn qu'it еЩ unе large сuиuте mathematique, 
it n'а pas еu la comprehension роuт les calcula
teurs ае Mika Alas et Ljubomir Kleric. Il l'a 
теРI'осће а Kleric теmе рат ecrit, tandis qu'H 
n'а раз ecrit ni un зеul mot sur Mika Alas еn 
tant que son eleve ае l'EcoLe Superieure et, plus 

tard, son сопеguе. 

јалних једначина". Овај користан Митри

навићев податак упути-о нас је да о'Ву чи

љеницу и преиспитамо. У одељку "Апара
ти за решавање диференцијалних једна

чина" Камке је изнео неколико рачунара 

за ~oje пише "да 'су -само неки од њих оди

ста биљи и изведени и показали се упо

требљиви" .18 За Пет.ровиЋев хидроинтегра

тор Кам.ке наводи радове објављене у 

AmeTic. JOUI1Ilal 'Of M"th. 20 (1898), 293-300; 
23 (1901), 1-12 и пише да је Петровићева 
конструкција "подешена" за машинско ре

шавање диференцијалне једначине 
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f (у) y'=g (х-у) . 

За овај рачунар Камхе пише: "Овај апа
рат у појединим случајевима сувише много 

припрема апаратуру, а резултат постаје не

тачан". Поред овога, Камке је Петровићев 

рачунарсврстао у групу рачунара - "оста

ле конструкције, чија потврда још !Није пу

бликована" . 
Оваква Камкеова оцена из 1942. године, 

а јавља се и у доцнијим издањима, прилич

но је неповољна и верујемо да је проистек

ла из непознавања довољне КQличине по

датаха о Петровиhевом рачунару. Пре ,све

га, није јасно на основу чега је Камке до

нео суд да "резултат постаје нетачан"? 
Познато је да аналогне рачунске ,машине са 
континуалним процесом у физичком моде

лу чин~ систематске греш.ке и 1'0 је њихова 

()пш'Га .карактеристика. Код ових врста ра

чунара увек резултат у излазу носи и гре

шку, она се проучава и у овом правцу чине 

се разна побољшања. Према једној проце

ни, савремени аналогни рачунари чине гре

шку до 0 ,8{)/о , а код ове врсте рачунара 

пределектронског периода ова грешка је 

износила до 50/0. Камкеова примедба да 

припремаље апа'рата траје 'дуго и да је 

,.гломазноlI , то је -само ут-исак јер су изво

ри које је Камке користио научне природе, 

где је Петровиh би-о обавезан да ове поје

диности објасЮ1: и докаже. Зашто је Камке 

уврстио хидроинтегратор у конструкције 

чија потврда још није публикована? Да ли 

Камке при овоме мисли што рачунар није 

произведен у више примерака (серијока 

производња) или што о њему 'Није писано? 

Петровићев хидроинтегратор, колико је на

ма познато, није био сериј-сК'И грађен. По

зната је израда само једног примеРlКа. Што 

се тиче "публиковања" о овом рачунару 

или питање такозваног "библиограФскоr 

одјека'\ можемо потврдно одговорити, а 

што ћемо сада и образложити и тако де

мантовати Камкеово мишљење. 

Пронашавши ло~пуно нов и оригиналан 

апарат за интеграциј у диференцијаJИIИХ 

једначина, ПеТРОЋиh је желео да искори

сти и одржавање Светске изложбе у Па

ризу 1900. године, и у павиљону наше зем
ље ,при-каже свој проналазак. Ради овога, 

а непосредно по објављивању шире распра

ве о хидроинтегратору,19 Петровиh. се <обра-
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тио надлежнима за помоћ ради израде хи~ 

дроинтегратора: 

"Господину Министру нар. привреде. 

Намеран би био конструисати за Париску 

изложбу 1900. год . и изложити у Српском 
павиљону изложбе <свој графичко-рачунски 

апарат "интеграф", ПОМОћу кога се могу 

графи'tfl{и проучавати и израчунавати од

ређени и неодређени интеграли, вршити 

интеграцију диференцијалних једначина и 
механиЧЈ{И решавати разнолики проблеми 

више математике. 

Основна идеја а1парата може се виде

ти из приложених ПОД • /. и . / . !Кратких 
описа, од којих је један изашао у "Comptes 
ren'dus de l'Academie des Sciences de Ра

r&s", а други у "Српском техИrИЧКОМ листу". 
Додаћу само да принципи употребљени за 
конструкцију апарата до сад нису били 

примењени ни у кЗ'К'Воме рачунском апа

рату. 

Апарат би због споредних делова и раз

НОЛИКИХ услова, које треба у практици да 

задовољи, био iкомпликованији од онога, 

који у приложеним описима представља са

мо његову шему. Према добијеним струч
њачКiИМ проценама, Х!онструкциј а његовог 

првог модела, коју бих извршио у Паризу 
~oд нарочитога конструктора за прецизио

не апарате, са пробама у циљу усавршења 

његове практичности, коштало би на хиља
ду и пет С'I'отина динара . 

Слободан сам обратити се Господину 

Министру ,са учтивом молбом да изволи 

одобрити, да ми се, из буџета одређеног за 

учествоваље Србије на Париској изложби, 

изда горња сума :на поменути циљ и тиме 

ми се омогуhи кtQнструкциј-а апарата у о

наквом облику, у каквом би могао достој

но фигурисати на светској изложби. 

у Београду 31. Окт . 1898 г. 

Господину Министру понизан 

Михаило Петро:вић 
проф. Бел. школе"20 

Према сачуваном ,концепту писма IКOH

СТРУКТОРУ интегратора (име француcQКОГ 

конструктора остаје и даље непознато) , до

знајемо да је Петровиh учествовао на Свет

ској изложби:21 

"Господине. Мој апарат са течношhу за 
графичку интеграцију, 'Који сте Ви 'Кон-
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струисали пре годину дана за изложбу у 

Паризу, биће изложе.н у Српском павиљо
ну. Го-сподин комесар Српске секције за

молиће Вас да будете добри и пошаљете 

једног од Ваших радника који ће апарат да 

монтира !и по потреби :очисти .на рачун 'ове 

Секције. Са своје ,стране Вас молим, да 

учините ову доброту, гарантујући Вам лич
ну накнаду за рад. 

Примите Господине мој е поштовање и 

искрене поздраве 

Михаило Петровић 

Обратите се комесару Српског павиљо
на на Париској изложби, господину М. Ка

петановићу у Посланству Србије". 

На Светској изложби у Паризу 1900. го
дине, пројектима архитекте Мила.на Ка
петановића, професора нацртне геометрије 

на Техничком факултету Велике школе у 

Београду, саграђен је Павиљон Србије. У 

љеговим просториј ама том приликом били 
су изл.ожени индустриј ски предмети, по

љопривредни експонати, производи народ

H~ IИ домаће радиности, као и хидроинте

гратор Михаила Петров!Ића. Како се у 'вре

ме Париоке изложбе одржавао и Међуна

родни 'конгрес математичара (Париз, 6. до 
12. августа 1900), 'fЮ је Петровићева аналог

на маШИЈна у па'виљону наше земље имала 

потпуну функционал.ност приказивања и 

демонстрације. Према казивању академика 

Милутина Миланковиhа, Петровиh је за 

изложени хидроинтегратор добио златну 

!о.Iедаљу с.ветске изложбе. Према "No.fice", 
стр. 107, -сазнајемо да је доцније, 1907. го
дине, Петровић награђен и почасном ди-

плом'ом математичара Лондона за пронала

зак хидроинтегратора. 

Данашње анализе Петровиhевог ствара

ља у рачунској техници усредсређене су у 

правцу добијања нужне аргументације ра

ди прибављања приоритета-првенства у 

ов,ој врсти рачунске технике, а к:ао што је 

напред и изложено. Међутим, и у периоду 

проналас.ка хидроинтегратора и знатно 

доцније, Петровић је у свет,ској литерату

ри добио потребно признање са нагласком 

,.да. је то прва машина на принципу хидра

улике" и "да реш,ава ширу класу дифе

ренцијалњих једначина" него што је то слу

чај, на пример, са Јак,обавим интегратором 

<који маШИНQКИ интеграли само Рикатијеву 

једначину првог реда. Друштво францу

ских -физичара, чији је Петровић био члан 
од 1896. године прештампава Петровиliев 

рад из O.Qimptes rendlus-a а што представља 
изузетак у издавачкој делатнос'ГИ францу

ске науке. Хамбургер обавештава F'dM, а 

Јако б у Научној енциклопедији детаљно 

описује Петровиhев проналазак. Можда је 

најдетаљнији приказ Петровиliеве аналогне 

рачунске машине, при чему је користио и 

проопект 'са Све'Гске изложбе, пружио 

Пра}с 1900. године. У монографији о ин
струменталној математици, Шарл Морен 

1913. године посебно излаже Петровићев 

проналазак, као ,специјалну методу машин

с-ке интеграције диференцијалних једначи

на. А. Вилерс у "Marthem.atische lnstrumen
te" 1943. године не заборавља да наведе и 
Петровиhев резултат као потпуно ново ре

шење у аналогној техници (Вилерсюву 

књигу превели су у СССР, 1949).22 

НАПОМЕНЕ 

1 ДЕО 

1 У Првој беогр·эщскюј лимназији, 15. јуна 

1885, МихаlИЈЮ ПетРОВiИh је завршио средње 

обраЗQвање са маIНJсимално ОДЈЈЛ1Ч!НIИМ успехом 
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просвете XXV, 207, 18W); видети: Беоzрадсnа 
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1968, 10-13. 
2 Погледа~и М. Петровиh: Једnа е1Lzл.еС1Са 

1Сњuzа у nашој nреводnој .1Сњuжевnости nро-

2з 

шл.оz веnа, ГОДIИU1њица Николе Чупиhа 50 
(1941), 83, 1028-143. О ђаЧIroј ДР'Ужини "Нада" 
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Бео"Рад 1923. 
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В. М. МlИћО'ВIИВ: Меnдељејев систе.м 'Код Срба и 

Хрвата, САНУ, Београд 1973. 
4 АС, вт, 1889, 46, Заnисn'U'Ц'U А'Каде.lt

с1сoz савета. 
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10 Глас LI, 1'8 (1896), 313-316. 
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BEOGRAD - LE LIEU DE LA CONSTRUCTION DU PREMIER 
CALCULATEUR ANALOGUE DANS LE MONDE 

Hydrointegrateurs de Mihailo РеtгоviC-Аlаs 

Dragan Trifunovic 

Da-ns lе present travail 1'a·uteu·r expose tous 
les details relatifs а lа decouverte du premier 
hydro1ntegrateur d-зns lе mande pour lа solи

tions des equations огdinЗ!iтеs differentielles. 
D'-apres lе ша.tег,iеl d'arch.Lves et des sources 
histori ques, оп а etume toutes les .raisons de 
l'аррагition de cet hyd·raintegrateUT а Beograd 
еп 1897 et оп еп а donrne ипе апаlУ1sе сотрlМе. 

Sous ћпfluепсе de <Ses professeurs а Веа 

grad et а Pani'S, Ljubomir Юегiе (1844-1910) et 
Р. Koenigs, - Мihablo Petrovic-Alas (1868-1943) 
a1borde tres t6t lе probleme de lа »шаtегiаlisа
tion« des en'Onces та,љemаthiquеs. Encore etu
diant de lа JV..,jeme аnnее de 108 Grande Ecole а 
Beog·rad, depaortemel1lt soiences ,naturelles, еп 

1.888, il а оЬtепи ип ргјх POUIf so.n t:ravail ori
giпа,1 SUIf les calculateu.r,s cinemathiqoUes (plani
тМтев etc.) . А РагЈэ оо 1892, сотте etudiant 
de lа deuxieme а'IШее de l'tcoJe Normale Su
perieure н introduit le roulеаи calcuJa.teur сот

те pOl'teur d'i'n!oгmations вит lа раг,Ые d'entree 
et de sartie du calculateur oinematiq1Ue, се qu,i 
represente lа premiere appa'flibion du гаиlеаи 

caloula teuт dans lе monde, 

Lmшеd·iаtеmепt apres 1а sautenance du 
doctarat а Paris et du cammencement de tra
vаИ de М. Petr.ovie а lа Grande Есоlе а Вео

g'rad, )'academioien Р. Арреl commun:ique а М. 

Petrovic, а. l' Academie fran(;a1se (lе 17 тај 1897) 
lе .ргетојег modele du calculateur construit sur 
Је pr.i.ncipe du m 'ouvement du liquble. Les deux 
annees suivantes РеФгоvUе 'Ьгауајllе аи perfec
tiurmnement de son ca.loulateur ай'п qu'il puisse 
resoudre ип рlиБ large classement d es equati'ons 
differentdelles et роиг .obten-ir une plus large 

23' 

eIaboration d'informations. Pet'l'ovic а риыie ces 
mocJ..ifications аих E tat:s-Unis е1 dans lе »Јоuгпаl 

techn:ique serbe« Н а elargi се шауаil, риыie 

dЭ!D:S ипе геУие am6ricai.ne. 

Petl'ovdc а prus paгt а l'EX'position mondiale 
а Paris еп 1900 ауес son calcwateur. D'apгes sa 
oorrespondance (deux lettres) оп а ри constater 
qu'ип ingemieur fгащ;аis, dant lе пот reste 
јпооппи, a,va:it construit san calculateur-hydro
integгateur dan:s un seul exemp1aire et que lа 

reaHsation de ces affa1ires avait еи Неи dans lе 

pav:illan du Rюуаиmе seгbe, pa,r 1'inteгmediaire 

du commlissa,i:re du рау,iПоп, prafesseur de lа 

Grande Есоlе а Beo.gr·ad, МИап Kapetanavic. 
Le ca)culateur а ete construit d'apres lе premier 
шоdеlе de 1897 avec des modificati'ons du deuxi
ете modele de 1898. D'apres lе materiel d'ar
chives n'OUS avons oonstate que раиг lа realisa
ыоп du caJculateur de Petrovie оп а utШsе lе 

Ыге а par,t de san travail pиbЉ~ dans »Le Ј оиг
паl techn1i que serbe«. 

Еtапt donne que lе Congres international 
des matheтaticens avaiJt Не organise еп тете 
temps que l'Exposib.i-on рагiэiепnе, l а presenta
Иоп et lа demonstration d,u calculateur de Ре
trovie а ete entierement fonctionnelle. Paur son 
саЈсuЈа'tеuг-hуdгоi.пiеgгаtеuг PetroviC а obtenu 
une medaille de bronze де l'Exposition de Pa.ris. 
Un реи plu.s tard еп 1907, il а obtenu роиг сеНе 
decouverte Је d,iр1бmе d'honneur des mathema
tJiciens de Landres. 

PO'Ur lа mise au point de lа paгt de Ре
trovac dans lе developpement des calC'ulateurs 
anal,ogues, пош; Ill'OUS sommes serV'is de lа per~a
dique соrunие »2elbsch'l'ift Instrumentenkunde« 
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рuЬЫее au 19. јете siec1e et jusqu'a. lа deuxieme 
guerre топдјаlе, РШБ du catalogue de Dajkov 
etc. Les travaux де P:гoska, де Vilers, де Luster
n·ik у Qnt еМ де ргетјеге importance. Grace а 
l'heureuse oirconstance que поиБ avons еи acces 
а l 'archive .pevsonnel де Petгovic et еп partant 
des БоигсеБ directes, nous avons ри etab'1ir de 
fa90n ртеШБе lа relatio.n де l 'ouevre de Petro
vicdans lа phenomlmolog'ie avec les oeuvres 
analogues dans lе топде, ainsi que constater 
1es resultats де ses precU1r.sueurs et ses contem
pora.ins. 

Dans toute lа litterature Биг се probleme 
dалs lе monde, les resultats d e Petrovic sont 
pleirnement гесопп·иБ, et toutes les monog.ra-phies 
Биг les calculateurs sou.1ignent que lа decouverte 
де Pebrovic est lе ргет,јег calculateur дanБ lе 

monde роиг 1"3 resolutions деБ еq'изtiопs dif
ferentiel1es SUT les prJoipes de l'hydrauHque. 
Dзпs lе dernder temps оп з гесопшЏ. зи calcula
teur de Petrovic qu'Jl ауа'й anticipe les саlси
lateurs :fil<иides contempora.ins, tSpecJalement сеих 
qui rresolvent lе deblt де ]а сћа1еи г. 


