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Назив предмета: Виши курс математике 

Наставник или наставници (презиме, средње слово име): др Рајовић Д. Милоје, ред. проф. 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов:Нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са основним појмовима матричног рачуна и његова примена,упознавање са 

векторским просторима, као и са линеарним операторима. У склопу овог предмета студенту ће бити 

изложена теорија и примена парцијалних диференцијалних једначина. Студент ће бити упознат са 

формирањем и решавањем парцијалних диференцијалних једначина првог и другог реда. 

Исход предмета  

Овладавањем матричним рачуном, теоријом векторких простора и линеарних оператора. Решавање и 

примена парцијалних диференцијалних једначина. 

Садржај предмета 

Матрице, сабирање и множење матрица, степеновање квадратне матрице, инверзне матрице. 

Полиномске и блок матрице. Линеарни и векторски простори, базе векторског простора. Линеарни 

оператори, нормирани векторски простори. Карактеристични полиноми матрица, сопствене вредности 

и сопствени вектори матрица. Квадратна форма, свођење квадратне форме на канонски облик. 

Матричне функције једне реалне независне променљиве. Примена матрица на решавање хомогених 

система обичних линеарни диференцијалних једначина првог реда са константним коефицијентима. 

Парцијалне диференцијалне једначине, потпуни, општи, сингуларни интеграл. Парцијалне једначине 

првог реда. Метода Лагранж-Сарпија. Пфафове једначине. Парцијалне једначине другог реда. 

Једнодимензионална таласна једначина. Фуријеова метода(Треперење ограничене жице). Метода 

карактеристика(Треперење ограничене жице). Принудне осцилације жице. Дводимензионална таласна 

једначина. Треперење правоугаоне мембране. Треперење кружне мембране. Једначина провођења 

топлоте. Лапласова једначина. Дирихлеов проблем у равни(за кружну област). Дирихлеов проблем у 

простору(за лопту). Линеарне парцијалне једначине IV-reda. 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Препоручена литература  

[1] Милоје Рајовић: Линеарна алгебра, Теорија матрица и линеарних оператора,  Академска мисао, 

Београд, 2005. 

[2] Дрешевић, М: Елементи линеарне алгебре,  ПМФ Београд, 1984. 

[3] З.Мамузић: Изабрана поглавља из области обичних и парцијалних диференцијалних   једначина,  

Машински факултет, Београд, 1981. 

[4] Д.Митриновић и Ј.Кечкић: Једначине математичке физике,  Наука, Београд, 1984. 

Број часова  активне наставе 

45 

предавања: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава у облику предавања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Редовност похађања наставе: 10 бодова, семинарски рад: 40 бодова, испит: 30 бодова. 

 


