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СПИСАК ИСПИТНИХ ПИТАЊА 

 

1. Ортогонални закривљени координатни системи. Површине, линије, ортови, дефиниција десног 

закривљеног координатног система. 

2. Дефинициони изрази за Ламеове коефицијенте. Генералисани изрази за градијент ( ...... ∇=grad ), 

дивергенцију ( ...... ∇=div ), ротор ( ×∇== ..... curlrot ), лапласијан скалар ( ...∆ ) и лапласијан вектор 

( ...×∆ ). Изрази за наведене операторе у Декартовом правоуглом координатном систему 

3. Извести Ламеове коефицијенте и написати изразе за градијент, дивергенцију, ротор, 

лапласијан скалар, лапласијан вектор у сферном координатном систему. 

4. Извести Ламеове коефицијенте и написати изразе за градијент, дивергенцију, ротор, 

лапласијан скалар, лапласијан вектор у цилиндричном координатном систему. 

5*. Дефиниција ЕМ поља. Систем Максвелових једначина у интегралном облику и 

конститутивне везе. 

6*. Прва Максвелова једначина. Интегрални облик. Физичко објашњење. 

7*. Друга Максвелова једначина. Интегрални облик. Физичко објашњење. 

8*. Трећа Максвелова једначина. Интегрални облик. Физичко објашњење. 

9*. Четврта Максвелова једначина. Интегрални облик. Физичко објашњење. 

10*. Применом Штоксове, односно Гаусове теореме на Максвелове једначине у интегралном 

облику, извести систем Максвелових једначина у локалном облику. Објаснити зашто се не 

може побудити хомогено ЕМ поље променљиво у времену. 

11*. На основу локалног облика Прве и Четврте Максвелове једначине, описати изворна и 

вртложна својства вектора који карактеришу магнетну компоненту ЕМ поља. 

12*. На основу локалног облика Друге и Треће Максвелове једначине, описати изворна и 

вртложна својства вектора који карактеришу електричну компоненту ЕМ поља. 

13*. Подела ЕМ проблема у погледу временске зависности. 

14*. Комплексни вектори и систем Максвелових једначина у комплексном облику. Средње 

вредности енергетских функција. 

15. Подела средина на: 

- хомогене и нехомогене; 

- изотропне и анизотропне; и 

- дисперзивне и недисперзивне средине; 

(у електричном и магнетном смислу, као и смислу провођења) 

16. Дефиниција линеарне и нелинеарне средине (у електричном и магнетном смислу, као и у смислу 

провођења). Објаснити нелинеарност средина на примеру средине нелинеарне у магнетном смислу 

(феромагнетик). 

17. Прорачун сталних магнета. Фактор доброте. Радна тачка. 



18*. Потенцијали EM поља. Електрични скалар-потенцијал и магнетни вектор потенцијал. 

Извести Лоренцов и Кулонов услов баждарења. Извести таласну једначину за магнетни вектор 

потенцијал, као и облике који одговарају Пуасоновој и Лапласовој једначини. 

19*. Извести таласну једначину за електрични скалар потенцијал, као и облике који одговарају 

Пуасоновој и Лапласовој једначини. 

20*. Једначина континуитета 

21*. Извести гранични услов за вектор магнетног поља на раздвојној површини две линеарне 

средине различитих магнетних пропустљивости. 

22*. Извести гранични услов за вектор електричног поља на раздвојној површини две линеарне 

средине различитих диелектричних константи. 

23*. Извести гранични услов за вектор електричне индукције на раздвојној површини две 

линеарне средине различитих диелектричних константи. 

24*. Извести гранични услов за вектор магнетне индукције на раздвојној површини две 

линеарне средине различитих магнетних пропустљивости. 

25*. Извести гранични услов за векторе густине тоталне и кондукционе струје на раздвојној 

површини две средине различитих специфичних проводности. 

26*. Извести закон преламања линија електричног поља. 

27*. Извести закон преламања линија магнетног поља. 

28*. Извести закон преламања струјница стационарне кондукционе струје. 

29. Полупроводне средине. Појам граничне фрекфенције. 

30. Извести Поинтингову теорему и објаснити значење појединих чланова. 

31. Објаснити губитке услед хистерезиса на примеру нелинеарних магнетних материјала. 

32. Извести први и други Гринов став. 

33. На основу Гринових ставова, доказати теорему о једнозначности решења Пуасонове једначине. 

34. Теорема суперпозиције. 

35. Теорема лика у равном идеално проводном огледалу 

36. Теорема лика у диелектричном огледалу (модификована теорема лика у равном огледалу). 

37. Теорема лика у цилиндричном идеално проводном огледалу. 

38. Теорема лика у сферном идеално проводном огледалу. 

39. Енергија електростатичког поља. 

40. Електродни системи, матрице електростатичке индукције, потенцијалних коефицијената и 
делимичне капацитивности. Кондензатор. 

41. Подужне делимичне капацитивности система вишежичних водова. 

42. Метод средњих потенцијала. 

43. Метод процене. 

44. Стационарно струјно поље. Аналогија (дуалност) између електростатичког и стационарног 
струјног поља. 

45. Теорема лика у равном огледалу коначне проводности. 

46. Дубоко укопан сферични уземљивач 

47. Полусферични уземљивач, напон корака. 



48. Стационарно смагнетно поље. Сила на струјни проводник у стационарном магнетном пољу. Рад 

сила магнетног поља при пребацивању крутог линеичног проводника оптицаног стационарном 

струјом (струјне контуре). 

49. Амперове микро струје. Mагнетни скалар потенцијал. 

50. Теорема лика за струјни извор у присуству две средине различитих магнетних пропустљивости. 

Теорема лика у феромагнетном огледалу. 

51. Енергија квазистационарног магнетног поља. Коефицијенти сопствене и међусобне 

индуктивности. 

52. Нојманов образац, коефицијент унутрашње и спољашње индуктивности, динамичка и статичка 
индуктивност. 

53. Коефицијент самоиндукције трофазног вода 

54. Површински ефект у цилиндричним проводницима кружног попречног пресека. 
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НАПОМЕНА: На испиту студент добијао одређен број питања од којих је најмање једно 

обавезно из групе питања означених са *. 
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