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10 Статус предмета (обавезни/изборни)
Изборни
Услов
Нема
Циљ предмета је да студент употпуни претходно стечено знање из области електрицитета и
магнетизма, научи да користи најчешће примењиване аналитичке и нумеричке методе у
прорачуну ЕМ поља, као и да се упозна са постојећим софтвером за решавање практичних
Циљ
проблема из области докторских студија и оспособи за израду докторске дисертације.
предмета
Студент је обучен да израчуна електромагнетско поље уређаја који дизајнира и унапред
предвиди или измери поље у његовој околини. У стању је да побољша перформансе уређаја,
Исход
повећа његову компатибилност са другим уређајима, као и да осигура безбедност његовог
предмета
коришћења.
Садржај предмета
Електростатика. Стационарно и временски променљиво електромагнетно поље. Максвелове
једначине у интегралном и диференцијалном облику. Максвелове једначине у комплексном
домену. Електромагнетне особине средине. Гранични услови. Потенцијали електромагнетног
поља у хомогеним срединама. Поинтингова теорема. Аналитички методи за прорачун ЕМ поља
– метод раздвајања променљивих, коришћење функција комплексне променљиве (конформно
пресликавање). Нумерички методи за прорачун ЕМ поља - метод коначних разлика, метода
коначних елемената (FEM), метода коначних разлика у временском домену (FDTD), метод
еквивалентне електроде (ЕЕМ), хибридни метод граничних елемената (ХБЕМ). Равански
електромагнетни таласи (у вакууму, диелектрицима, несавршеним проводницима, феритима и
слојевитим срединама). Поларизација поља. Простирање ЕМ таласа. Френелови коефицијенти.
Теоријска
ТЕМ, ТЕ и ТМ вођени таласи. Електромагнетско зрачење и антене.
настава
Практична Практична настава сe реализује кроз решавање задатака којима је покривен садржај теоријске
настава
наставе.
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
3
0
0
0
0
Методе
Менторски рад; Семинарски радови
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
поена
активност у току
20
предавања
писмени испит
практична настава
усмени испит
40
колоквијуми
семинари
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