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ПРОФЕСОР ФИЗИКЕ
Назив предмета: Специјална теорија релативности
Наставник: Милица В. Павков-Хрвојевић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Теоријска механика, Основи математичке физике
Циљ предмета
Упознавање са основним концептима теорије релативности студената физике и астрофизике. Обрађивање
концепта времена, простора и каузалности. Проширивање интелектуалног хоризонта и оспособљавање за
суочавање са отвореним проблемима на фронту научне мисли.
Исход предмета
Након одслушаног и наученог садржаја предмета студент треба да има развијене:
Опште способности: Усвајање основних знања из области; Праћење стручне литературе;Развијање
способности анализе проблема; Развијање критичког начина размишљања
Предметно-специфичне способности: Упознавање с основним идејама кинематике, динамике и
електродинамике специјалне теорије релативности (СТР).Усвајање математичког апарата –тензорски рачун,
као олакшицу у разумевању и формулисању идеја СТР, али и технику за озбиљан приступ даљим
релативистичким дисциплинама.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод. Мајкелсон-Морлијев експеримент. Покушаји превазилажења противуречности. Основне идеје
Ајнштајнове теорије релативности, постулати специјалне теорије релативности. Лоренцове трансформације.
Последице Лоренцових трансформација. Простор Минковског. Скалари, вектори и тензори у простору
Минковског. Коваријантне и контраваријантне величине. Кинематички и динамички елементи честице у
простору Минковског. Коваријантна формулација физичких закона. Релативистичка механика. Коваријантна
формулација закона механике. Релативистичка кинематика. Основна једначина динамике у коваријантном
облику. Енергија и импулс. Релативистичка динамика сударних процеса. Хамилтонов принцип.
Коваријантна формулација електродинамике вакуума. Коваријантна формулација једначина електромагнетних потенцијала. Коваријантна формулација Мексвелових једначина за вакуум. Коваријантна
формулација електродинамике материјалних средина. Коваријантно формулисање Лоренцове силе. Кретање
наелектрисане честице у електромагнетном пољу.
Практична настава: Рачунски задаци, семинари.
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Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
Предавања (3 часа недељно, у току семестра), вежбе (1 часа недељно, у току семестра) и семинар (1 час
недељно, у току семестра)
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
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