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Методи за прорачун стационарних електромагнетних поља
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Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
10 Статус предмета (обавезни/изборни)
Изборни
Услов
Циљ предмета је да студенти прошире и употпуне знања о методима који се користе за
решавање проблема стационарног електромагнетног поља. Такође, студенти се упознају са
начином имплементације поменутих метода у сопствене софтверске алате за решавање
Циљ
проблема стационарног електромагнетног поља, као и применом готових софтверских алата за
предмета
симулацију проблема ове врсте.
Студенти ће бити обучени да применом одговарајућих аналитичких и нумеричких метода изврше
карактеризацију стационарног електромагнетног поља у оквиру система који су предмет
Исход
истраживања, анализирају добијене резултате и донесу одговарајуће закључке
предмета
Садржај предмета
Општа теорија електромагнетног поља. Класификација електромагнетних проблема у погледу
временске зависности. Једначине стационарног електромагнетног поља. Аналитички методи
(теорема лика, метод раздвајања променљивих, коришћење функција комплексне променљиве
(конформно пресликавање)). Приближни и нумерички методи (метод процене, метод средњих
потенцијала, метод коначне разлике, метод коначних елемената, метод граничних елемената,
метод фиктивних извора, метод еквивалентне електроде). Израда и примена сопствених
програмских алата и примена готових софтверских алата за анализу електромагнетних поља.
Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
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