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3 0 0 0 0
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писмени испит

усмени испит 50

Доприноси побољшањима модела простирања атмосферских пренапона на водовима. 

Реализација рачунарских потпрограма за повезивање са програмима за симулацију 

атмосферских пренапона.

Практична настава реализује се применом рачунарских програма за прорачун електромагнетног 

поља атмосферског пражњења и пренапона у електроенергетским системима.

Проучавање различитих модела електромагнетног поља атмосферског пражњења и утицаја 

коначне проводности земље. Одређивање атмосферских пренапона на водовима 

применом модификованих једначина телеграфичара. 

Садржај предмета

Моделовање електромагнетног поља атмосферског пражњења. Модификоване једначине 

телеграфичара које укључују утицај спољашњег електромагнетног поља. Taylor-Satterwhite-

Harrison модел. Agrawal-Price-Gurbaxani модел. Rachidi модел. Моделовање губитака и утицаја 

коначне проводности земље. Baum-Liu-Tesche jедначине. Простирање пренапона на надземним 

вишепроводничким водовима. Простирање пренапона на подземним водовима. 

Електродинамичка корекција једначина класичне теорије водова. Решавање једначина у 

временском домену методом коначних разлика. Решавање једначина простирања 

електромагнетних таласа на водовима у фреквентном домену. Рачунарски програми за 

симулацију атмосферских пренапона у електроенергетским системима.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, консултације и вежбе на рачунару.
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Електротехника и рачунарство

Заједнички

Докторске студије

Прорачун атмосферских пренапона

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

Јавор Л. ВеснаНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

Теорија водова и простирања електромагнетних поља

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ



50семинари


