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УВОД
Број π je математичка константа независна од било каквих физичких мерења,
примењивана у многим формулама из различитих области математикe, физике,
електротехнике и других научних дисциплина. Циљ рада је да објасни зашто је реч о
једном од најважнијих ирационалних бројева, уз осврт на појам ирационалности и
трансцендентности броја, као и историјски развој броја π од његовог открића до
данашњих дана. Појава рачунара имала је снажан утицај на израчунавање децимала
броја π, па ће једна тема бити посвећена броју π у ери компјутера.
Број π и данас задивљује научник широм света али ни уметници нису одолели
тајновитости овог броја па ће на крају рада бити објашњен појам и настанак π-културе
као и бројне занимљивости везане за овај број без краја.
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1. ИСТОРИЈА ИРАЦИОНАЛНИХ БРОЈЕВА
„Бог је створио целе бројеве, сви
остали су дело људи“
(Кронекер1)
Бројеви су настали као продукт саме људске еволуције, тј. потребе да људи
пребројавају предмете, дане, животиње, оруђе и друге појаве. Први бројеви које је
човек открио су били природни бројеви и било их је само неколико, али развојом
људског друштва се појавила потреба за већим и комплекснијим бројевима. У тој
потрази човек је дошао до открића појма ирационалног броја који ни данас није у
потпуности објашњен, али баш због његове сложености заслужује посебно место у
проучавању математике.
На πтање Шта је ирационалан број постоји
једноставан одговор: То је сваки реалан број који се
не може приказати у облику разломка. У
стварности, ово је само део много сложеније приче
о ирационалним бројевима. Та прича почиње много
векова уназад. Ирационалан број је широј публици
постао познат тек у 15. веку, али његов настанак
датира из 5 века п.н.е. Постојање ирационалног
броја је открио Хипас, ученик Πтагорејске школе,
родом из Метапонтума. Πтагорејска школа је
сматрала да је сваку геометријску величину могуће
изразити као однос бројева и да постоје само
рационални бројеви, тј све бројеве је могуће
представити и приказати. Сви њихови проналасци
су били недоступни јавности и строго чувани, па је
Слика 1: Хипас из Метапонтума
свако преношење информација изван братства било
кажњивано смрћу. Хипас је покушавао да докаже самерљивост хипотенузе и катете
правоуглог троугла, међутим, током свог рада, дошао је до сасвим супротног открића.
Закључио је да однос између њих није могуће изразити и, како би ситуација била гора,
своју теорију пренео посреднику. Πитагорејци су одбили ову
теорију, сматрајући је безумном и немогућом и због одавања ове тајне, удавили су
Хипаса. Грчка јавност до Хипасовог открића није дошла, али је временом његова
теорија доказана.
После смрти Хипаса, појам ирационалног броја је већини народа остао непознат.
Допринос у његовом развоју су дали многи арапски математичари, али озбиљна
дискусија и проучавање почиње тек у 19. веку. Ирационални бројеви су тада
раздвојени на алгебарске (нпр. √2, √3, √5...) и трансцендентне (нису решења ниједне
алгебарске једначине). Постојање трансцендентних бројева је доказао француски
математичар Жозеф Лиувил, док за њихово дефинисање је заслужан швајцарски
математичар Леонард Ојлер. Трансцендентност броја π је доказао немачки математичар
Фердинанд Линдерман, а броја е француски математичар Чарлс Хермит.1

1- Леополд Кронекер (1823-1891) био је немачки математичар и логичар
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Слика 2: Леонард Ојлер (1707-1783)

Слика 3: Фердинанд вон Линдерманн
(1852- 1939)

Иако су ови научници и математичари знатно допринели знању о ирационалном
броју, у овом пољу математике постоји још много недоумица и дилема. Данашњи
математичари сматрају да ће у будућности бити могуће израчунавање тачне вредности
сваког ирационалног броја, али за то ће требати много више времена, посвећености и
пажње.
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2. БРОЈ Π
2.1. Шта је број π?
Број π (π) је математичка константа независна од било
каквих физичких мерења примењивана у многим формулама из
различитих поља математике, физике, електротехнике и осталих
наука. Назив потиче од грчке речи “perimeter”, која представља
дужину криве која ограничава раван.
Дефиниција: π је однос обима и пречника круга (слика 1.), или
однос површине круга и површине квадрата над његовим
полупречником (слика 2.).

Слика 1.

𝛑=

𝑶
𝒅

=

𝟐𝒓𝛑
𝟐𝒓

Слика 2.

𝛑=

=𝛑

𝛑∙𝒓𝟐
𝒓𝟐

=𝛑

π је такође познат и као Архимедова константа или Лудолфов број.
π је ирационалан број, што значи да се његова вредност не може изразити
преко разломака. Због тога његов децимални заπс нема краја и није периодичан.
Π није могуће изразити коришћењем коначног броја целих бројева уз четири основне
рачунске операције (сабирање, одузимање, множење и дељење) и кореновања тј.
π је ирационалан број; то јест, не може се наπсати као однос два цела броја. Ово је
доказао Јохан Хајнрих Ламберт2 1761. године. Заправо, овај број је трансцендентан,
што је доказао Фердинанд фон Линдеман3 1882. године. То значи да не постоји
нетривијалан полином са рационалним коефицијентима, чији је π корен.

Јохан Хајнрих Ламберт (Милуз, 26. август 1728 — Берлин, 25. септембар 1777) је био
швајцарски математичар и физичар, члан Берлинске и Минхенске академије наука.
2- Карл Луис Фердинанд фон Линдеман (Хановер, 12. април 1852 — Минхен, 6. март 1939) био је
немачки математичар.
1-
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Важна последица трансцедентности овог броја је чињеница да није
конструктибилан. Ово значи да је немогуће изразити π користећи 45само коначан број
целих бројева, разломака, и над њима четири основне и операцију квадратног
кореновања. Ово доказује да није могуће извршити квадратуру круга: немогуће је
конструисати (користећи само лењир и шестар) квадрат чија је површина једнака
површини датог круга.
Разлог је тај да су, полазећи од јединичног круга и тачке на њему, координате
свих тачака које се могу конструисати коришћењем лењира и шестара
конструктибилни бројеви.
Доста формула у анализи садржи π, укључујући представљања у облику
бесконачног реда (и бесконачног производа), интеграле и такозване специјалне
функције.
Франсоа Вијет3, 1593:
2 √2 √2 + √2 √2 + √2 + √2
=
·
·
…
π
2
2
2
Лајбницова формула:
1 1 1 1 1
π
− + − + −···=
1 3 5 7 9
4
Валисов производ:
2 2 4 4 6 6 8 8
π
· · · · · · · ···=
1 3 3 5 5 7 7 9
2

6

3- Франсоа Вијет (Фонтне ле Конт, 1540 — Париз, 13. фебруар 1603), познат и као Франциско
Вијета је био француски математичар.
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2.2. Вредност броја π
У формулама и прорачунима у науци се вредност броја π углавном заокружује
на две децимале. Инжењери ради веће прецизности користе π са четири децимална
броја, али практично се никад не користи више од 5 децимала. Ова апроксимација
задовољава милиметарску прецизност било које мере, али је још увек само релативна и
није у потпуности тачна.
Пошто је број π ирационалан и трансцендентан, његова последња децимала није
позната а самим тим ни његова тачна вредност. Наука се задовољава са
апроксимацијом 3,14 (понекад 3,1416), али је до те вредности требало много времена и
истраживања. Наиме, прва апроксимација броја π се појавила у Вавилону у 20. веку
п.н.е., али су први πсани докази апроксимације пронађени у старом Египту. За то је
заслужан египатски πсар Ахмес који је на паπрусу поделио 256 са 81 и добио прву
приближну вредност 3,16. Та вредност се користила све до 3. века п.н.е када је Архимед
одредио да је π већи од 3,1408 а мањи од 3,1428. Како би ово потврдио, кинески
математичар Лиу Хуи је у 3. веку нове ере израчунао да је вредност π-ја 3,14159.
Касније је Зу Чонгжи увео приближну вредност

𝟐𝟐
𝟕

коју и данас често узимамо за праву.

Најближе ка тачној апроксимацији је дошао индијски астроном и математичар
Арјабхата. Он је најпре одредио обим круга чији је пречник 20 000, а онда оπсао однос
између њих- поделивши обим (62 832) и пречник тог круга (20 000) добио је вредност
3,1416, тј. прве и тачне децималне цифре π броја.
Већ у 15. веку математичари и научници почињу са озбиљнијим истраживањима
у пољу броја π, чиме му додељују нове цифре и вредности. До 18. века се знало за чак
100 цифара тог броја, али повећањем броја цифара дошло
је до честих грешака, чиме је поремећен њихов низ. Један
от тих случајева је и случај Вилијама Шенкса, који је цело
своје животно дело посветио броју π. Наиме, он је 15
година израчунавао 707 цифара π броја и заπсивао их на
зиду, али је у том низу дошло до грешке - 527. цифра је
била погрешно смештена, па је осталих 180 цифара било
поништено. Та грешка је откривена и исправљена, а у част
Шенксу је у музеју науке у Паризу изграђена тзв. Π соба у
којој су на зидовима идентично њему исπсане децимале π
броја.

Слика 1: Вилијам Шенкс
(1812-1882)
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Половином 20. века долази до великог технолошког развоја и на свет долазе
први електронски рачунари. Због своје брзине и прецизности рачунар замењује
човекову снагу у многоме, па и у рачунању π броја. Први рачунар који је рачунао π је
био Енијак и он је израчунао мало више од 2000 цифара тог броја што је скоро три пута
више него што је човек успео до тада да израчуна. Већ следећи је пронашао 3000
цифара, следећи 100 000 и од тада тај број константно расте. Данас је познато више од
10 билиона цифара π броја а потрага за крајем не престаје. Иако технологија непрестано
напредује и проширује границе π броја, његова вредност за сад остаје само релативна.

Слика 1: Енијак (Eniac), први програмабилан рачунар
конструисан 1946. године
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2.3. Геометрија и π
Број π је врло честа појава у геометријским формулама за израчунавање
површине, обима или запремине тела које садржи облик круга. Наиме, и сам настанак
броја π се везује за геометрију, а његово појављивање у овој области датира још од
античких времена.
Чињеница да однос између површине било ког круга и његовог пречника износи
нешто више од 3 је било познато још Вавилонским и египатским астрономима и
математичарима. Међутим, први који је тачно одредио вредност броја π је био Архимед
и то користећи геометрију. Наиме, он је веровао да се π може одретити израчунавањем
параметра између оπсаних и уπсаних многоуглова неке кружнице. Да би то доказао
почео је да у круг уπсује и оπсује правилни шестоугла, па је сваки следећи имао
двоструко више страница од задњег док није добио 96-странични многоугао (слика 1).

Слика 1: Параметар између уπсаног и оπсаног многоугла има вредност приближну броју π
223

22

< π< 7 . Овај
алгоритам тј начин рада доказивања π броја је послужио Архимедовим наследницима
да доћу до чак 38. цифре π броја користећи многоугао са 1040 страница, што је и
највеђи број π цифара доказаних овом методом.
Израчунавањем периметара ових многоуглова доказао је да

Неке од геометријских формула са бројем π су:



O=2rπ- обим круга са полупречником r,



P=𝒓𝟐 π- површина круга са полупречником r,



P=4𝒓𝟐 π- површина лопте са поупречником r,



V=𝟑 𝒓𝟑 π- запремина лопте са полупречником r

𝟒

10
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Слика 2: Обим круга је дужина
његове кружнице

Слика 3: 4 круга полупречника
r покрива површину лопте
истог тог полупречника

Осим ових се π појављује у формулама за површину и запремину ваљка и купе,
пошто у својој мрежи садрже облик круга (ваљак има две базе а купа једну базу облика
круга).

Слика 5: Купа

Слика 4: Ваљак

11

Пи број без краја

Вујаковић, Варга

3. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И π
Број π има разне примене у науци. У савршеној је корелацији са физиком и
електротехником.
Електротехника као наука је обимна, а број π се налази скоро у сваком њеном
делу. Издвојићемо неке области у којима се појављује ова константа.

3.1. Јачина поља усамњеног тачкастог наелектрисања
Одредићемо јачину поља усамњеног тачкастог наелектрисања +Q у тачки А (cл.
1). Интензитет поља ЕА у тачки А је:

𝐹

1

𝑄

𝐸𝐴 = 𝑄𝐴 = 4𝛑ɛ · 𝑟 2
𝑃

𝐴

Слика 1.

3.2. Математички заπс
Кулонов1 закон математички се изражава на следећи начин:
𝑭=𝑘·

𝑸𝟏 𝑸𝟐
𝒓𝟐

где су: k- константа, Q1 и Q2 количине електрицитета тачкастих наелектрисања,
а r- растојање између тачкастих наелектрисања.
Мерењима је утврђено да је у вакууму и ваздуху
𝑘 = 9 · 109

𝑁𝑚2
𝐶2

.

Константа k може да се узрази на следећи начин:
1

𝑘 = 4𝜋𝜀 ,
0

где је 𝜀0 – диелектрична константа бакуума, и износи:
𝐂𝟐

𝛆𝟎 = 8,85 ∙ 10−12 𝐍𝐦𝟐 .7

1- Шарл-Огистен де Кулон (Ангулем, 14. јун 1736. — Париз, 18. август 1806.) је
био француски физичар. Најпознатији је по откривању законитости у електротехници, која је
названа Кулонов закон.
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Потенцијал електричног поља, у некој тачки удањеној од наелектрисања Q за
растојање r, одређује се на следећи начин:
1

𝑄

𝑉 = 4𝛑ɛ · 𝑟 .

3.3. Капацитивност усамљеног проводника
Потенцијал усамљене проводне лопте полупречника R, равномерно
наелектрисане количином електрицитета Q, у вакууму (сл. 2), у односу на референтну
тачку у бесконачности одређује се као:
𝑄

𝑉 = 4𝛑ɛ

𝟎𝑅

.

Уколико повећамо количину наелектрисања Q, сразмерно сe
повећава и потенцијал наелектрисаног тела V.
Такође можемо да наπшемо:
𝑄 = 4𝛑ɛ𝟎 𝑅 · 𝑉 .
Између наелектрисања Q усамљеног проводника и његовог потенцијала V
постоји линеарна зависност:
𝑄 =𝐶·𝑉.
Физичка величина, обележена симболом С, назива се капацитивност или само
капацитивност усамљеног проводника. Капацитивност усамљеног проводника оπсује
способност проводника да на својој површини нафомилава одређену количину
наелектрисања, при чему се сразмерно повећава његов потенцијал.
У случају усамљене проводне лопте капацитивност је:
𝑄

𝐶 = 𝑉 = 4𝛑ɛ𝟎 𝑅 .
Из израза се види да је капацитивност величина која зависи само од
геометријског облика наелектрисаног усамљеног проводника и средине у којој се
налази.
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3.4. Магнетна пермеабилност
Уношењем неког материјала у магнетно поље долази до измене тог магнетног
поља. Ова појава се зове магнећење материјала. Магнетна својства материјала леже
дубоко у самој структури, односно у процесима који се у структури материјала
одвијају, а који одређују и електрична својства тог материјала. Способност магнећења
неког материјала оπсује се величином која се назива магнетна пропустљивост
(магнетна пермеабилност) материјала.
µ0 је магнетна пропустљивост бакуума (назива се још и апсолутна магнетна
пропустљивост) и износи:
µ0 = 4𝝅 · 10−7

𝑇𝑚
𝐴

.

Помоћу израза за Био-Саваров2 закон можемо извести јединицу за магнетну
пропустљивост вакуума:
I

B = µ0 · 2𝝅·𝒂 ⇒ µ0 =

B·2𝝅·a
I

,

па је јединица за магнетну пропустљивост

Т𝑚
А

.

Помоћу израза за Био-Саваров2 закон можемо одредити и вектор јачине
магнетног поља у линеарним магнетним срединама.
Како је B = µ · H и B =

1
2𝝅·𝒂

, можемо да наπшемо израз за јачину магнетног

поља у околини праволинијског проводника са струјом:
I

H = 2𝝅·𝒂 .

3.5. Амперов3 закон
Према Био-Саваровом закону, јачина магнетног поља у тачки Р, у околини
праволинијског проводника кроз који протиче струја је:
I

H = 2𝝅·𝒂 .
8

2- Био-Саваров закон је физички закон са применом у електромагнетизму. Добио је име по ЖанБаптист Биоту и Феликс Саварту који су отркили ову релацију 1820, године.
3- Андре-Мари Ампер (Лион, 20. јануар 1775 — Марсељ, 10. јун 1836.)
знаменити француски физичар, математичар и природњак, члан Париске академије наука (1814).
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3.6. Одређивање вектора електродинамичке силе
Два блиска дуга проводника са струјом се привлаче када су струје истог смера,
а одбијају када су струје супротних смерова.
На сл. 3 су приказана два веома дуга паралелна праволинијска проводника са
временски константним струјама I1 и I2 истих смерова. Растојање а је много мање од
дужине проводника d, а средина у којој се налазе је ваздух или
вакуум.
Интензитет силе којом први проводник делује на други је:
F12 = B1 · I2 · d ,
где су:
В1- јачина магнетне индукције у околини првог проводника;
I2- струја кроз други проводник;
d- дужина проводника.
Према Био-Саваровом закону јачина магнетне индукције В1, на удаљености од
првог проводника, одређује се као:
I

1
B = µ0 · 2𝝅·𝒂
.

Сада је израз за електродинамичку силу:
I

𝐼 ·𝐼

1
1 2
𝐹12 = µ0 · 2𝝅·𝒂
· 𝐼2 · 𝑑 = µ0 · 𝑑 · 2𝝅·𝒂
.
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4. Математичари који су откривали мистерију броја π
Симбол „π“за Архимедову константу је први пут увео 1706. године
математичар Вилијам Џоунс када је објавио „Нови увод у математику“, мада је исти
симбол још раније коришћен да назначи обим круга.
Ова ознака постала је стандардна након што ју је усвојио Леонард Ојлер.
Први који су открили број Π у 20. веку п.н.е су били
Вавилонци. Они су добили број π преко следећег израза:
25/8=3,125
Касније, египатски математичар Ахмес добија нову
вредност броја Π преко следећег израза:
(16/9)² = 3,160493...
Године 480. математичар Зу Чонгжи је ограничио
вредност броја Π:
3,1415926 < π < 3,1415927

Слика 1: Зу Чонгжи (429-500 н.е)

Године 1400. Мадава је израчунао првих 11 децимала броја Π:
3,14159265359
Касније бројни математичари: Џамшид Масуд Ал Каши, Лудолф ван Цојлен,
Вилеброд снел (Лудолфов ученик), Исак Њутн, Абрахам Шарп, Џон Мејчин (првих 100
децимала), Радерфорд, Вилијам Шенкс, Д. Ф. Фергусон (користећи стони калкулатор),
су рачунали децимале броја Π.
Временом је технологија напредовала и децимале броја Π су се рачунале помоћу
рачунара.
Тренутно је добијено 10 билиона децимала броја Π а њих су 2011. године
израчунали: Шигеру Кондо и Александер Ји.

Слика 2: Александер Ји
Слика 2: Шигеру Кондо
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5. ЗАНИМЉИВОСТИ
5.1. Π култура
Због своје велике раширености у свим пољима науке, број π је постао изузетно
популаран у култури данашње омладине, посебно у Америци. У Сједињеним
Америчким државама се 14. март слави као Дан броја π (Pi Day), а то је проистекло из
начина заπсивања датума (14.3 се по
њиховом стандарду заπсује као 3/14).
Први пут је прослављен у Сан
Франциску 1988. године, где се поводом
њега и данас одржавају велике параде.
Многи студенти тог дана узимају
слободан дан како би га прославили, као
и математичаре који су везани за
доказивање и проучавање тог броја.
Симбол овог празника је πта округлог
облика која се прави традиционално на
тај дан, а разлог томе је што су речи pi и
pie хомоними у енглеском језику. Паралелно овоме се у свету слави и Дан
апроскимације броја π (Pi aproximation day) 22. јула. Овај датум је проистекао из
популарне апроксимације (заокруживања) броја π која
износи 22/7 (у разломцима). Неки чак и говоре о π
сату- 3:14:15, што чини првих пет цифара π броја.
Слика 1: Пи пита, традиционално прављена на
Дан броја пи

Поред празника, π број је био повод настанка
πфилологије- вештине памћења великог броја цифара
овог броја. Постоје чак и заπси у Гинисовој књизи
рекорда где се наводи име Рајвеер Меене који је успео
да издекламира 70,000 цифара π броја, за шта му је
требало више од 9 часова. Унутар овог необичног
такмичења су се развиле разне технике памћења ових
цифара. Једна од тих је техника песмице- свака реч
мора да има исти број слова као што π има цифара.
Овако је настао један правац литературе који
ограничава πсца на одрећени број слова у речи тако да
прави секвенцу сличну оној у π броју. Једне од
познатих књига πсаних овом техником су Cadaeic
Cadenza, посвећена 3835, и Not A Wake посвећена
10000 цифара π броја.
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Осим ових, π је био мотив многих других књига и филмова. Научнофантастични роман Карла Сагана “Контакт“(Contact, касније адаптован и у филм)
говори о повезаности између броја π и самим ствараоцима света, сматрајући да је то
њихова порука човечанству. Мало касније излази филм “Око времена“ (Time’s Eye)
Артура Кларка и Стивена Бакстера, у коме се појаљује ванземаљска машина чије
пропорције носе основу у π броју. Изузетно популаран је и трилер филм “Π“ Дарена
Аронофског, који прати живот параноичног математичара у потрази за везом између
бројева и природе. Овај је са собом однео и награду за најбољу режију на Санденс
фестивалу 1998. године.

Слика 3: Сцена из филма "Пи" Дарена
Аронофског из 1998. године (текст
испод слике: "Један: Математика је
језик природе.")

Један од најзинимљивијих споменика π броја се налази у научном музеју у Паризу и
зове се Π соба. Посвећена је енглеском математичару Вилијаму Шенксу који је на
зидовима собе изπсао 707 цифара овог броја, међутим, током исπса је направио грешку
на 528. цифри чиме је пореметио цео низ, па је његово израчунавање на крају било
нетачно. Вилијам грешку није открио, али је 1949. секвенца исправљена и као таква до
данас стоји у Π соби у Паризу.

Слика 4: Пи соба у
Париском музеју науке
(Palais de la Découverte)
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5.2. Алберт Ајнштајн
Дан броја 𝜋 се слави 14.03. Тај дан је уједно и рођендан једне посебне личности
из света науке - Алберта Ајнштајна.
Алберт Ајнштајн (Улм, 14. Март (Дан броја пи) 1879 — Принстон, 18.
април 1955) био је теоријски физичар, један од највећих умова и најзначајнијих
личности у историји света.
Алберт Ајнштајн је формулисао специјалну и општу теорију
релативности којима је револуционисао модерну физику. Поред тога, допринео је
напретку квантне теорије и статистичке механике. Иако је најпознатији по теорији
релативности (посебно по еквиваленцији масе и енергије E=mc²), Нобелова награда за
физику му је додељена 1921. године за
објашњење фотоелектричног ефекта (рада
објављеног 1905. у Annus Mirabilis или „Години
чуда”) као и за допринос развоју теоријске
физике. У народу, име „Ајнштајн” је синоним
за човека високе интелигенције или за генија.
Предмет његових истраживања су
биле капиларне силе, специјална теорија
релативности (којом је ујединио законе
механике и електромагнетике), Општа теорија
релативности (уопштење Специјалне теорије
којим обухваћено убрзано кретање и
гравитација), космологија, статистичка
механика, Брауново кретање, критична
опалесценција, вероватноћа електронских
прелаза у атому, проблеми пробаблистичке
Слика 1:
интерпретације квантне
Алберт Ајнштајн
теорије, термодинамика светлости при малој густини
зрачења, фотоелектрични ефекат, фотолуминисценција, фотојонизација, Волтин
ефекат, секундарни катодни зраци, закочно зрачење, стимулисана
емисија зрачења, обједињене теорије поља, унификација базичних физичких концепата
преко њихове геометризације итд.
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ЗАКЉУЧАК
„Мистика Броја не води обавезно залеђеним степама, већ каткад ливадама
засутим неочекиваним цветовима имагинације, заштићеним лишћем хињадугодишњих
стабала“
(Матила Гика1)
Πишући овај рад, жеља аутора је била да направи један занимљив излет у свет
бројева и свет математичких мистерија. Иако је до данас откривено преко милијарду
децимала броја π, бесконачно много децимала остаје непознато и заувек ће тако бити.9

1- Матила Гика (1881-1965) румунског порекла, по образованју математичар и професор естетике,
романописац.

20

Пи број без краја

Вујаковић, Варга

ЛИТЕРАТУРА

1. Филозофија и мистика броја, Матила Гика
2. Математика, уџбеник за први разред гимназија и средњих стручних
школа, Небојша Икодиновић
3. Основе електротехнике за I разред електротехничке школе, Гордана
Мијатовић, Маја Тодоровић, Вела Чоја, Горан Стојковић, Горан
Станојевић
4. www.wikipedia.org

21

Пи број без краја

Вујаковић, Варга

ПОДАЦИ О АУТОРИМА И МЕНТОРИМА
Аутори рада су Maja Варга и Петар Вујаковић ученици првог
разреда Електротехничке школе у Новом Саду, смер
електротехничар информационих технологија-оглед
Ментори рада: Соња Свитлица, наставник математике и Данијела
Крмар Марић, наставник информатике.

Место, датум
--------------------------------------

22

