
Питања из Таласа и оптике (2016/2017) Б и Ц смер

1. Слободне осцилације (1 степен слободе)
2. Пригушене осцилације (1 степен слободе)
3. Принудне осцилације (1 степен слободе)
4. Осцилације система са два степена слободе
5. Избијање
6. Осцилације система са N степени слободе (примери трансверзалних и лонгитудиналних 
осцилација 1Д ланаца)
7. Континулани лимес (примери трансверзалних и лонгитудиналних осцилација 1Д 
ланаца)
8. Звук у гасовима – 3Д случај
9. Интензитет и енергија звучних таласа; скала интензитета звука
10. Гранични услови за простирање звука на граници две средине; коефицијенти 
рефлексије и трансмисије

11. Мексвел једначине за електромагнетно поље; електромагнетни таласи у непроводним 
срединама
12. Равански електромагнетни талас – особине
13. Монохроматски електромагнетни талас – особине
14. Спектар електромагнетних таласа; светлост
15. Раван и монохроматски електромагнетни талас – особине
16. Сферни електромагнентни талас – особине
17. Поларизација електромагнетног таласа
18. Теорема енергије и импулса за електромагнетно поље; енергија и импулс таласа; јачина
таласа
19. Зрачење електричног дипола
20. Природна ширина емисионе линије
21. Спектрални профил апсорпционе линије
22. Природна светлост и ширење спектралних линија због судара
23. Дисперзија електромагнетних таласа
24. Доплерово ширење спектралних линија
25. Суперпозиција равних и монохроматских таласа; таласни пакет; Групна брзина
26. Електромагнетни талас на граници две оптичке средине; рефлексија и преламање
27. Амплитуде и фазе равног и монохроматског таласа на граници две средине (формуле 
Френела)

28. Феномен интерференције
29. Интерференција два монохроматска таласа (исте и различите учестаности)
30. Временска и просторна кохеренција и њихов утицај на интерференцију



31. Интерференција деобом таласног фронта
32. Интерференција амплитудном деобом (план-паралелна плочица)
33. Таласна једначина у ајконалној репрезентацији
34. Геометријска оптика – светлосни зраци, принцип Ферма, закони рефлексије и 
преламања, промена амплитуде и интензитета светлости дуж зрака, Хајгенсов принцип
35. Оптички лик: формирање лика, дефиниција и класификација ликова
36. Центрирани оптички системи, параксијална апроксимација, дефиниција кардиналних 
елемената
37. Матрични приступ у геометријској оптици: матрице преламања и преласка, матрица 
система, матрица трансформације измедју две попречне равни
38. Матрични приступ у геометријској оптици: услов за формирање лика, одредјивање 
кардиналних елемената система
39. Матрица дебелог и матрица танког сочива
40. Матрица комбинације два оптичка система; дублет сочива
41. Лупа, микроскоп и телескоп
42. Дифракција светлости: Хелмхолц-Киркхоф формула
43. Дифракција светлости – радијациони услов, Киркхоф апроксимација, оптичка 
апроксимација, Френел апроксимација
44. Фраунхофер дифракција на правоугаоној пукотини
45. Дифракциона решетка


