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Циљ предмета 
Стицање основних знања о моделима и методама у области физике кондензованог стања метерије, као и 
могућности примене кристала, течних кристала и квазикристала у савременој технологији и техници.  
Исход предмета  
Након одслушаног и савладаног садржаја предмета студент треба у довољној мери да има : 
- Могућности аналитичког и научно заснованог разумевања физичких процеса у овој области 
- Оспособљеност за праћење одговарајуће стручне литературе  
- Разумевање структуре уређеног стања, делимично уређеног стања, наноструктура и аморфних 

материјала.  
- Познавање метода добијања материјала у кондензованом стању и могућности примене 
- Познавање специфичности појединих врста материјала као последице доминантних хемијских 

веза  
- Разумевање основних физичких особина чврстих материјала 
- Могућност преношења стечених знања на друга лица и групације 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Уређено стање – кристали, делимично уређено стање – течни кристали, квазикристали, 
полимери и наноструктурни материјали. Неуређени системи. Структура и својства 
Природа хемијских веза. Енергија везе и параметри фазних трансформација. Уређени 
системи. Принципи структурног уређивања. Јонски кристали. Метали. Ковалентни и 
молекулски кристали. Кристали са водоничном везом. Кристални комплекси.  
Процеси и технологије добијања материјала у кондензованом стању. Дефектна стања у 
кристалима. Фазни дијаграми и методе добијања аморфних материјала. 
Особине материјала у кондензованом стању и методе испитивања. Дифракција на кристалној 
решетки. Понашање материјала у механичком пољу. Оптичка мерења. Спектроскопија у 
кондензованом стању.  
Практична настава  
Експерименталне и рачунске вежбе које прате садржаје теоријске наставе. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 3 
 

Вежбе:1 Други облици наставе:3 Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања (3 часа недељно, у току семестра), вежбе (1 час недељно, у току семестра) и лабораторијске 
вежбе (3 часа недељно, у току семестра). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 30 
колоквијум-и 15 усмени испит 40 
семинар-и 10 ..........  
 



 


