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Нема
Циљ предмета је да се студент детаљно упозна са основама анализе електромагнетних поља
коришћењем метода граничних елемената и хибридног метода граничних елемената. Такође,
Циљ
студент се упознаје са неким од водећих софтверских алата за моделовање и анализу
предмета
практичних проблема из области електромагнетике.
Студент је оспособљен да применом метода граничних елемената и хибридног метода
Исход
граничних елемената врши анализу електромагнетних система и презентује добијене резултате.
предмета
Садржај предмета
•Основе нумеричких метода.
•Метод граничних елемената (формулација интегралних једначина, дискретизација граничним
елементима, моделовање извора унутар подручја анализе, линеарни и квадратни елементи).
Примери.
•Хибридни метод граничних елемената (теоријска поставка, моделовање система, анализа 2Д и
3Д проблема). Примери.
Теоријска
•Савремени софтверски алати за анализу електромагнетних поља.
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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3
0
0
0
0
Настава се изводи у виду предавања и аудитивних вежби. Осим рада на табли приказују се
мултимедијалне презентације, фотографије и видео клипови. Обавезне консултације такође
Методе
помажу успешнијем савлађивању градива.
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