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Упознавање са физичким основама неких савремених и широко примењивих метода истраживања у
хемији, пре свега оних које се недовољно или скоро уопште не изучавају у оквиру предмета на вишим
годинама студија. Широка палета савремених физичких метода односи се на структурна испитивање
материје на молекуларном и надмолекуларном нивоу методама расејања зрачења и честица.
Исход предмета
Способност препознавања могућности продора у свет малих димензија на атомској и молекуларној
скали. То је, пре свега, метода рендгенске дифракције као и друге методе расејања честица (електрона,
неутрона) и зрачења.
Садржај предмета
Теоријска настава
Расејања електромагнетног зрачења и честица као методе за структурна истраживања у хемији. Основи
кристалографије са изучавањем симетрије грађе кристала. Рендгенска кристалографија – испитивање
кристалне и молекулске структуре расејањем x-зрачења на широким угловима расејања (WAXS).
Испитивање надмолекуларне грађе материјала малоугаоним расејањем x-зрака (SAXS). Примена
расејања неутрона, електрона и светлости на испитивање структуре материјала на на микро и макро
скали. Остале физичке методе испитивања структуре на надмолекуларној димензионој скали:
скенирајућа и трансмисиона електронска микроскопија (SEM, TEM), тунел микроскопија (AFM).
Физичке основе недеструктивних метода за одређивање хемијског састава: микросонда, рендгенска
флуоресцентна анализа (RFA), неутронска активациона анализа (NNA). Физичке основе испитивања
материјала термичким методама (модулисани DSC, DTG, TM).
Практична настава
Обрађиваће се садржаји везани за савремене физичке методе.
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Методе извођења наставе
Предавања, семинарски рад, пројекат и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена
Поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
30
практична настава
25
колоквијум-и
15
усмени испит
20
урађен и одбрaњен семинарски рад

