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Циљ предмета
Упознавање са методама за формирање и решавање математичких модела физичких појава. Усвајање
знања и метода компјутерских симулација из примењене физике кроз употребу више програмских
пакета (нпр. MATHEMATICA, ORIGIN, ...). Примери апликација и симулација које се користе у
моделирању лабораторијских експеримената, обради података, симулацији експеримената.
Оспособљавање студената кроз примере и поступке, који мотивационо утичу на њихово даље
усавршавање.
Исход предмета
Упознавање са различитим методама при примени компјутерских симулација у физици, као и са
програмским пакетима који се могу примењивати у ову сврху. Оспособљавање студената за писање
симулационих програма везаних за различите физичке појаве и процесе, као и примена одговарајућег модела
за њихово графичко представљање и визуелизацију. Способност студента да користи програмске пакете за
пројектовање и моделирање експеримента, обраду и графичко представљање резултата мерења.
Садржај предмета
Теоријска настава
Уводна разматрања, нумерички методи за решавање математичких проблема у програмским пакетима
MATHEMATICA, ORIGIN, … Математичко представљање физичких проблема и примери нумеричких
прорачуна. Основни појмови из програмског пакета потребни за ефикасно графичко представљање и
визуелизацију физичких процеса. Симулације физичких појава у кинематици, динамици, гравитационом
пољу, при осцилаторном и таласном кретању, таласној оптици, атомској физици, електричном и магнетном
пољу. Генератори случајних бројева, основни појмови Монте Карло симулације у MATHEMATICA-и.
Графичко представљање резултата, њихова обрада и анализа.
Практична настава
Анализа једноставнијих симулација коришћењем неопходног математичког апарата за детаљно образложење
одређених физичких појава. Вежбе из програмских пакета MATHEMATICA и ORIGIN везане за моделовање
физичких појава.
Семинарски рад из материје обухваћене предавањима (подразумева самосталну израду једноставних
симулационих програма).
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2 + 0
Методе извођења наставе
Предавања, рачунске вежбе, вежбе на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
5
писмени испит
20
практична настава
10
усмени испт
30
колоквијум-и
15
семинар-и
20
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари, итд.

