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Руководилац теме: проф. др Иван Живић 

КРИТИЧНО ПОНАШАЊЕ СЕМИФЛЕКСИБИЛНИХ НЕПРЕСЕЦАЈУЋИХ 

СЛУЧАЈНИХ ШЕТЊИ НА ХОМОГЕНИМ РЕШЕТКАМА 

Модел случајних шетњи показао се као изузетно успешан у природним наукама, а посебно 

у физици  полимера, при студирању њихових критичних особина.  Непресецајуће случајне 

шетње су се показале као добар модел за проучавање линеарних полимера на дискретним 

еуклидским и фракталним структурама. Посебно су интересантни дискретни модели у 

којима шетач са одређеном вероватноћом може да мења правац у току кретања, чиме се 

симулира реална крутост (семифлексибилност) коју испољавају ДНК и други 

биополимери. Циљ рада био би да се експлицитним методама егзактног пребројавања 

могућих шетњи, испита да ли и на који начин степен флексибилности случајних шетњи 

утиче на вредности геометријских критичних експонената  случајних шетњи на квадратној 

и кубној решетки.    

 

Руководилац темe: проф. др Мирољуб Дугић 

ПОРЕКЛО И РЕШЕЊА FOKER-PLANK-ове ЈЕДНАЧИНЕ НЕКИХ 

КВАЗИДИСТРИБУЦИЈА У СВЕТЛОВОДИМА 

 

Руководилац темe: проф. др Драгица Кнежевић 

ИЗРАЧУНАВАЊЕ ВИРИЈАЛНИХ КОЕФИЦИЈЕНАТА ДРУГОГ, ТРЕЋЕГ И 

ВИШИХ РЕДОВА И ЊИХОВА ПРИМЕНА 

 



Руководилац тема: доц. др Милан Ковачевић 

Изборни модули А2 и Б1 

Мастер физичар – професор физике 

Мастер физичар – професор физике и информатике 

 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА ФИЗИКЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

Постављене су многе теорије о томе што се учи и како се одвија процес учења. Међу тим 

теоријама спомиње се синтагма пројектно учење, а педагози и дидактичари говоре о 

пројектној настави. Циљ рада био би да се опише суштина пројектне наставе са аспекта 

њене примене у настави физике у основној школи. Кроз конкретне примере у раду би се 

презентовале неке предности пројектне настеве у односу на класичну приповедачку 

наставу. 

 

Изборни модул А1 

Мастер физичар – за општу физику 

 

WKBЈ АНАЛИЗА ГРАДИЈЕНТНОГ ОПТИЧКОГ ВЛАКНА 

За описивање простирања светлости кроз цилиндрични оптички таласовод се могу 

применити три приступа: електромагнетни (таласна теорија), геометријски, и примена 

једначине тока енергије (енг. power flow equation). Таласна теорија оптичких таласовода је 

заснована на Maxwell-овим једначинама и примени основних закона електродинамике. 

Применом Maxwell-ових једначина се доста успешно моделује стварна ситуација: веома 

велики број радова реферише о електромагнетом третману оптичких таласовода, пре свега 

оптичких влакана. Циљ рада био би концизан преглед Maxwell-ових једначина, и начина 

решавања таласне једначине на примеру градијентног оптичког влакна коришћењем 

WKBЈ (Wentzel, Kramers, Brillouin, Jefferies) метода.  

 

ИНТЕГРАЦИЈА POYNTING-овог ВЕКТОРА У ОПТИЧКОМ ВЛАКНУ  

СА СТЕПЕНАСТИМ ПРОФИЛОМ ИНДЕКСА ПРЕЛАМАЊА  

 

Модел таласне оптике даје коплетну слику електромагнетног поља у оптичком влакну, те 

се на основу израчунатих компоненти електричног и магнетног поља може израчунати 

расподела снаге електромагнетног поља у језгру и омотачу влакна. Циљ рада био би 

развијање математичкког модела који нам омогућава да израчунамо укупну снагу у језгру 

и омотачу влакна интеграцијом Poynting-овog векторa 
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Руководилац теме: доц. др Ненад Стевановић 

ГУБИТАК ЕНЕРГИЈЕ НИСКО-ЕНЕРГЕТСКИХ ПРОЈЕКТИЛА ПРИ РАЗМЕНИ 

НАЕЛЕКТРИСАЊА 

 

 

 

 

 


