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Услов: 
Циљ предмета 
Стицање основних знања о законима класичне механике и електродинамике 
Исход предмета  
Након одслушаног и наученог садржаја предмета студент треба да има развијене: 
Опште способности: основна знања из области, праћења стручне литературе; анализе различитих решења и 
одабир најадекватнијег решења, примена знања у другим областима физике као и у пракси 
Предметно-специфичне способности:  

- познаје примену основне динамичке једначине законе кретања честице под дејством силе  
- позанје у основи Лагранжев и Хамилтонов формализам 
- познаје законе кретња крутог тела 
- познаје основне законе електродинамике као и Мексвелове једначине за вакуум и материјалне 

средине  
- познаје енергијске односе у електродинамици као и пондеромоторна дејства, затим основне законе 

стационарног електромагнетног поља, простирање електромагнетних таласа у проводним и 
непроводним срединама и закона зрачења дипола 

Садржај предмета 
Теоријска настава 

Кинематика честице. Њутнови закони механике. Изоловани и неизоловани системи. Основна 
једначина динамике честице. Диференцијалне једначине кретања система честица. Рад и ефекат сила. 
Конзервативне силе. Закон кинетичке енергије, импулса и момента импулса система. Слободно и принудно 
кретање система. Реакције и врсте реакција. Даламбер-Лагранжев принцип. Метод генералисаних 
координата. Лагранжеве једначине. Хамилтонов принцип. Хамилтонове једначине. Кретање крутог тела. 
Релативно кретање. 

Мексвелове једначине за вакуум. Прелаз на материјалне средине. Средња просторна и струјна гус-
тина наелектрисања. Мексвелове једначине за материјалне средине. Потпун систем једначина. Последице 
Мексвелових једначина. Електромагнетни потенцијали. Енергија електромагнетног поља. Пондеромоторне 
силе. Електростатика. Магнетостатика. Простирање равних монохроматских таласа. Ретардовани потенци-
јали. Зрачење дипола. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Рачунске вежбе 
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Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 
4 

Вежбе: 
3 

Други облици наставе:0 Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања и вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 20 
практична настава  усмени испит 40 
колоквијум-и 2 x 10 = 20 домаћи задаци 10 
семинар-и    
 


