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Symposia Symposia (7) (7) 
• The next era in radio astronomy: the pathway to SKA 
• The standard cosmological models - successes and 

challenges
• Understanding substellar populations and atmospheres: 

from brown dwarfs to exo-planets
• The life cycle of dust
• Multi-wavelength high redshift surveys
• Three decades of gravitational lenses
• The IYA 2009 in Europe

•



SessionsSessions (12)(12)

• Star formation: from massive stars to brown dwarfs
• The Galaxy and its Satellites
• Explosive transients in distant galaxies
• High energy non-thermal astrophysics
• Galaxy clusters and their evolution
• Epoch of reionisation: First light to the earliest galaxies currently known
• Outflows, feedback and the central engines of AGN
• Towards the first detection of gravitational waves
• X-ray astronomy in the next decade
• The Virtual Observatory and distributed computing
• Application of machine learning techniques to astronomical data analysis
• Pro-Am session



ESO sessionsESO sessions (4)(4)::

• ALMA: status, science capabilities and 
the path towards science operations
– E-ELT: the European Extremely Large 

Telescope 
– How to use ESO - The life-cycle of an ESO 

observing program
• Upcoming ESA astrophysics missions



НАШИНАШИ НАНА ЈЕНАМУЈЕНАМУ

• Анђелка Ковачевић
• Слободан Нинковић
• Јово Врањеш
• Снежана Станимировић
• Катарина Миљковић







Cherenkov Telescope Array Cherenkov Telescope Array --
20152015

• Гама зраци
• 10-100 ГеВ 3 м
• 100 ГеВ-100 ТеВ 30м. 
Две опсерваторије

-Хоризонт догађаја
-Механизам ГРБ
-Високоенергетски
космички зраци и
неутрина





Km3NeT  Km3NeT  додо 20152015

Подморска неутринска
опсерваторија. 
Детектори
Черенковљевог
зрачења, секундарних
миона и електрона

На Медитерану и “Коцка
леда” на Јужном полу

АГН и извори ГРБ као
извори неутрина; 
Извори ТеВ неутрина



• -Тест конзистентности теорија о тамној
материји и тамној енергији

• -Области близу хоризонта догађаја
• -Функционисање експлозија супернових
• -Механизам ГРБ
-Механизам убрзања космичких зрака
-Високоенергетска неутрина



СимболСимбол ХХ, 2014, 2014
ХХ зрацизраци 1010--80 80 кеВкеВ



• -Физика црних рупа
• -нуклеосинтеза
• -убрзавање честица
• -функционисање супернових
• -процеси близу хоризонта догађаја
• -ГРБ
• 100-1000 пута већа резолуција од
ИНТЕГРАЛа, 20м жижна даљина



LISA LISA –– Laser Interferometer Laser Interferometer 
Space Antena 2016Space Antena 2016--20202020

• Опсерваторија за
гравитационе таласе

• 0.1 мХз-0.1 Хз
• -Откривање више стотина

црних рупа
• -Откривање примордијалних

црних рупа у Галаксији
• -Природа објеката који су

рејонизовали Универзум
• -Разлучити прво семе

галаксија
• -Историја формирања

галаксија



SKA SKA –– Square Kilometer ArraySquare Kilometer Array

• Радиотелескоп
• -Мапирање емисије
водоника

• -6Д слика галаксије
• -међузвездана
средина у време
епохе рејонизације



ЕХОЕХО МарсМарс окооко 20152015

• Ровер за
егзобиолошка
истраживања

• -Да ли је живот
постојао или
постоји на Марсу?



ТАНДЕМТАНДЕМ –– МисијаМисија нана ТитанТитан ии
ЕнцеладЕнцелад



ЛАПЛАСЛАПЛАС
Три космичка брода у
Јовијанском систему за
координисано
посматрање

Један у циркумполарној
орбити око Европе са
лендером и пенетратором

-Унутрашња структура
Европе и њен састав

-Да ли постоје услови за
живот и да ли постоји или
је постојао живот?





ELTELT--European European 
Large Telescope Large Telescope 
42 m,  201642 m,  2016
0.4 – 21 μm
Америка-Канада : 30 м
TMT – Thirty Meter 
Telescope
Америка -Аустралија
Giant Magellan 
Telescope
JWST – 6.5m 2013



ELTELT--European European 
Large Telescope Large Telescope 
42 m,  201642 m,  2016
-Директно мерење
убрзања ширења
Универзума
-Прве звезде
-Примордијалне
галаксије и црне рупе
-Настанак галаксија
-Порекло и еволуција
звезда и планета
-Слике егзопланета у
настањивим зонама
-Карактеристике
атмосфере
егзопланета
-ТРАГАЊЕ ЗА
ЗНАЦИМА ЖИВОТА



TMTTMT--Thirty Meter Thirty Meter 
TelescopeTelescope
2018



GMT GMT –– Giant Giant 
Magellan Magellan 
TelescopeTelescope
2 4.5 m, 2018

Слике десет пута
оштрије од
Хабловог
телескопа



James Webb Space James Webb Space 
TelescopeTelescope
6.5 m, 2013
0.6 – 27 μm

-Крај Доба мрака

--Рејонизација и прва
светлост

--Настанак галаксија, 
звезда, 
протопланетарних и
планетарних система

--Порекло живота





ЕВРОПСКИЕВРОПСКИ ТЕЛЕСКОПИТЕЛЕСКОПИ

• 9 телескопа 3.5 м – 4.2 м
• 12 телескопа 1.9 м – 3.5 м
• 20-25 телескопа 1 – 1.8 м, већина више
не ради научно

• ASTRONET – OPTICON Комисија до
септембра 2009 направиће стратегију
за оптимално коришћење телескопа 2-4 
м од стране европске астрономске
заједнице

• Transnational Acess Program



ОСТАЛЕОСТАЛЕ ВАЖНЕВАЖНЕ МИСИЈЕМИСИЈЕ

• GAIA 2012, Милијарду звезда, десетине
хиљада егзопланета, 500.000 квазара
Мапирање Млечног пута у три
димензије

• DARWIN 2020, ПРОУЧАВАЊЕ
ЕГЗОПЛАНЕТА И ТРАГАЊЕ ЗА
ЖИВОТОМ НА ЊИМА











РАСРАС ПромовишеПромовише астрономијуастрономију, , геофизикугеофизику ии
интердисциплинарнеинтердисциплинарне областиобласти



РасРас јеје гласглас астрономскеастрономске ии геофизичкегеофизичке
заједницезаједнице. . ДајеДаје награденаграде, , признањапризнања, , медаљемедаље ии

стипендијестипендије



РАСРАС организујеорганизује ии спонзоришеспонзорише конференцијеконференције ии
предавањапредавања. . ПубликујеПубликује ММNRAS, Geophys. J. Int, NRAS, Geophys. J. Int, 

Astron. & Geophys.Astron. & Geophys.









































ХВАЛА НА
ПАЖЊИ


