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СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ

ЦИКЛУСНИ ПРОЈЕКАТ
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13. 4 – 1. 6. 2016.
Свечана сала САНУ, Кнез Михаилова 35, Београд



НАУЧНИ ОДБОР

Председник САНУ академик Владимир С. Костић
академик Зоран Кнежевић
академик Федор Месингер
академик Ђорђе Шијачки



ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА:

13. април 2016. 12.00 сати, Свечана сала САНУ
Бојан Новаковић
У НАШЕМ СУСЕДСТВУ: МАЛА ТЕЛА СУНЧЕВОГ СИСТЕМА
Катедра за астрономију, Математички факултет, Универзитет у 
Београду 

20. април 2016. 12.00 сати, Свечана сала САНУ
Слободан Јанков
ВИСОКА ПРОСТОРНА РЕЗОЛУЦИЈА: НОВИ ПРОЗОР ЗА  
САГЛЕДАВАЊЕ ТАЈНИ ВАСИОНЕ
Астрономска опсерваторија, Београд 

04. мај 2016. 12.00 сати, Свечана сала САНУ
Оливера Латковић
ШТА СЕ КРИЈЕ У СВЕТЛОСТИ ЗВЕЗДА?
Астрономска опсерваторија, Београд 

18. мај 2016. 12.00 сати, Свечана сала САНУ
Дејан Урошевић
ОСТАЦИ СУПЕРНОВИХ: НАЈМОЋНИЈИ АКЦЕЛЕРАТОРИ У 
ГАЛАКСИЈИ
Катедра за астрономију, Математички факултет, 
Универзитет у Београду

25. мај 2016. 12.00 сати, Свечана сала САНУ
Лука Ч. Поповић
НАЈСЈАЈНИЈИ ОБЈЕКТИ У ВАСИОНИ: 
АКТИВНА ГАЛАКТИЧКА ЈЕЗГРА И ГАМА БЉЕСКОВИ
Астрономска опсерваторија, Београд

01. јун 2016. 12.00 сати, Свечана сала САНУ
Милан Ћирковић 
АСТРОБИОЛОГИЈА И ЕВОЛУЦИЈА – ПОЛА ВЕКА НАКОН 
СИМПСОНА И КАРДАШЕВА  
Астрономска опсерваторија, Београд





У НАШЕМ СУСЕДСТВУ: МАЛА ТЕЛА СУНЧЕВОГ 
СИСТЕМА

Бојан Новаковић
Катедра за астрономију, Математички факултет, 

Универзитет у Београду

Последњих година сведоци смо откривања великог 
броја вансоларних планета, тј. нових планетарних система. 
То је отворило бројна питања у вези са њиховим настанком и 
еволуцијом. Да бисмо се приближили одговорима на та питања, 
најприродније је кренути од планетарног система у коме се и 
сами налазимо и који најбоље познајемо, Сунчевог система.

Наш планетарни систем дом је осам планета, великог 
броја њихових природних сателита и још већег броја малих тела, 
како астероида тако и комета. Од тренутка када је настао, пре 
око 4,6 милијарди година, Сунчев систем се непрестано мења 
пролазећи кроз различите фазе еволуције. Једно од места где 
остају „записани“ трагови еволуције Сунчевог система свакако је 
Астероидни појас.

То је појас који се простире између орбита Марса и 
Јупитера и у коме се налази највећи број тих објеката. Често 
се каже да сваки модел еволуције Сунчевог система мора бити 
„верификован“ у Астероидном појасу. Другим речима, свака таква 
теорија мора бити у сагласности са оним што о том појасу знамо. 
У овом излагању посебно ћемо се осврнути на тзв. сценарио 
Велике промене правца (Grand Tack scenario), који објашњава једну 
рану фазу еволуције Сунчевог система, као и на карактеристике 
Астероидног појаса релевантне за потврђивање тог модела. 

Астероидни појас такође крије и информације о својој 
сопственој еволуцији. Један такав пример представљају сударне 
фамилије астероида, чије нам проучавање може открити много 
тога о динамичкој и о сударној еволуцији самог појаса астероида 
и читавог Сунчевог система. Овом приликом покушаћемо 
да представимо најзначајнија открића у вези са фамилијама 
астероида, али и да укажемо на отворена питања на која одговоре 
још увек чекамо.



Коначно, колико год смо до сада знали о Сунчевом 
систему и његовим становницима, сасвим сигурно остаје још 
много тога да сазнамо. Један од најновијих примера су подаци 
које нам доноси летелица Европске свемирске агенције Розета 
о комети 67П. Колико су нас добијени резултати изненадили и 
шта смо из њих научили? Кратко ћемо продискутовати о могућим 
одговорима и на та питања.



ВИСОКА ПРОСТОРНА РЕЗОЛУЦИЈА: НОВИ 
ПРОЗОР ЗА САГЛЕДАВАЊЕ ТАЈНИ ВАСИОНЕ

Слободан Јанков
Астрономска опсерваторија, Београд

За боље разумевање васионе потребно је добијање и 
проучавање врло оштре слике небеских објеката, а да би се то 
остварило, неопходно је коришћење великих астрономских 
телескопа. Али изградња и употреба таквих телескопа није била 
довољна зато што, на површини Земље, суштинско ограничење 
за постизање високе просторне резолуције неба представља само 
постојање атмосфере наше планете.

Ипак, убрзани развој науке и технологије омогућио је 
превазилажење и те препреке, тако да је недавно отварање новог 
прозора пружило много јаснију слику васионе. Теме предавања 
су савремене технике које се користе за остваривање тог циља, а 
филмом снимљеним на највећем светском оптичком телескопу, 
биће сликовито приказано како се те технике примењују у пракси.



ШТА СЕ КРИЈЕ У СВЕТЛОСТИ ЗВЕЗДА?

Оливера Латковић
Астрономска опсерваторија, Београд

Звезде су основни градивни делови видљиве васионе. Од 
звезда се састоје двојни и вишеструки звездани системи, звездана 
јата и читаве галаксије; око звезда орбитирају екстрасоларне 
планете; масивне звезде на самрти, супернове, обогаћују 
међузвездану материју разноврсним хемијским елементима без 
којих живот на Земљи не би постојао. Ови и многобројни други 
астрономски феномени изучавају се посматрањем и анализом 
звездане светлости, која са собом носи невероватне количине 
информација. На овом предавању приказаћу неке од најновијих 
резултата у овој области астрономије, с освртом на рад групе за 
физику звезда при Астрономској опсерваторији у Београду. 



ОСТАЦИ СУПЕРНОВИХ: НАЈМОЋНИЈИ 
АКЦЕЛЕРАТОРИ У ГАЛАКСИЈИ

Дејан Урошевић
Катедра за астрономију, Математички факултет, 

Универзитет у Београду

У уводном делу овог предавања биће дате основне ка-
рактеристике астрономије ван видљивог дела спектра. Након 
тога, као најјачи галактички извори радио и гама зрачења биће 
представљени остаци супернових и њихова особина да се виде 
баш у тим рубним подручјима електромагнетног спектра. Уз 
објашњење механизама који стварају зрачење остатака супер-
нових на најкраћим и најдужим таласним дужинама, биће при-
казано да је за та „невидљива“ зрачења неопходно присуство 
ултрарелативистичких честица. На крају, биће дато објашњење 
како ти величанствени објекти сами стварају честично космич-
ко зрачење незамисливо високих енергија, па сходно томе пред-
стављају најефикасније убрзиваче честица у читавој нашој, а и у 
другим галаксијама широм универзума.

Занимљиво је нагласити да хидродинамичку и радиоево-
луцију, а потом и теорију убрзавања честица на ударним тала-
сима остатака супернова, изучава група истраживача са Катедре 
за астрономију Математичког факултета у Београду и из Астро-
номске опсерваторије у Београду. Неки од најважнијих резултата 
до којих је та истраживачка група дошла биће такође приказани, 
а односе се на: еволуцију остатака супернових, изглед њихових 
радиоспектара у континууму и рачуну једнаког учешћа густине 
енергије магнетног поља и густине енергије ултрарелативистич-
ких честица. Све претходно наведене теме нераскидиво су ве-
зане за механизме убрзавања честица до ултрарелативистичких 
енергија. 



НАЈСЈАЈНИЈИ ОБЈЕКТИ У ВАСИОНИ: АКТИВНА 
ГАЛАКТИЧКА ЈЕЗГРА И ГАМА БЉЕСКОВИ

Лука Ч. Поповић
Астрономска опсерваторија, Београд

Активна галактичка језгра и гама бљескови представљају 
најмоћније изворе електромагнетног зрачења у васиони, 
што омогућава да их посматрамо на великим космолошким 
растојањима. Због тога су истраживања тих објеката од посебног 
значаја, не само за еволуцију галаксија и космологију него и за 
истраживања материје у екстремним условима, као нпр. плазме 
у близини супермасивне црне рупе или релативистичких ударних 
таласа. 

У овом предавању осврнућемо се на природу активних 
галактичких језгара и гама бљескова, пре свега на извор њихове 
велике луминозности и њихову улогу у еволуцији галаксија и 
космолошки значај. Посебно ћемо дискутовати о неким отвореним 
питањима у вези са природом тих објеката и представити 
допринос српских истраживача у истраживањима природе и 
структуре активних галактичких језгара и гама бљескова.



АСТРОБИОЛОГИЈА И ЕВОЛУЦИЈА – ПОЛА ВЕКА 
НАКОН СИМПСОНА И КАРДАШЕВА

Милан Ћирковић
Астрономска опсерваторија, Београд

 У светлу драматичне експанзије астробиологије, као 
мултидисциплинарне области која се бави животом у његовом 
најширем космичком контексту, од великог когнитивног и 
историјског интереса је размотрити значај неодарвинистичке 
еволуционе синтезе за савремене астробиолошке истраживачке 
програме. Пре око пола века, велики еволуциониста и 
палеонтолог Џорџ Гејлорд Симпсон и истакнути астрофизичар 
Николај Семјонович Кардашев су, сваки са своје стране и из 
специфичне перспективе, објавили епохалне радове на тему 
потраге за животом и разумом ван Земље. Њихови закључци, 
мада дијаметрално супротни, одиграли су огромну историјску 
улогу у развитку онога што ће постати астробиологија и SETI 
студије, као и у самом начину размишљања о овим епохалним 
цивилизацијским питањима са којима се човечанство суочава. 
Кључна заједничка тачка и за Симпсона и за Кардашева је 
биолошка еволуција и проблем универзалности еволуционих 
механизама посматраних у контексту земаљске биосфере. У овом 
предавању скицираћу у којој мери развитак астробиологије у 
последњих десетак година баца сасвим ново светло на класичне 
аргументе Симпсона и Кардашева и на који начин њихови 
аргументи, правилно протумачени, пружају разлог за оптимизам 
у погледу одговора на квинтесенцијално питање: јесмо ли сами у 
свемиру?
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