Студијски програм: Oсновне академске студије ФИЗИКА / Интегрисане академске студије мастер
ПРОФЕСОР ФИЗИКЕ
Назив предмета: Основе физике кондензоване материје
Наставник: Светлана Р. Лукић-Петровић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Електромагнетизам, Оптика
Циљ предмета: Стицање основних знања о унутрашњој структури материјала у области физике
кондензованог стања и проучавање међузависности у тријади „синтеза-структура-својства“.
Исход предмета
- 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
Садржај предмета
Теоријска настава
Упознавање са сложеним проблемима и концептима физике кондензоване материје. Уређено стање –
кристали. Геометрија савршених кристала. Симетрија кристала. Елементи и операције симетрије. Дефектна
стања у кристалима. Дифракција на кристалној решетки.
Сагледавање везе између грађе материјала, повезаност структуре и својстава, утицај процесирања
материјала на структуру и својства.
Процеси и технологије добијања материјала у кондензованом стању.
Делимично уређено стање – течни кристали, квазикристали, полимери и наноструктурни материјали.
Неуређени системи. Фазни дијаграми и методе добијања аморфних материјала.
Особине материјала у кондензованом стању и методе испитивања. Експерименталне технике за мерење
физичких параметара.
Практична настава
Експерименталне и рачунске вежбе које прате садржаје теоријске наставе.
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Број часова активне наставе

Теоријска настава: 3

Практична настава: 4

Методе извођења наставе:
Предавања (3 часа недељно у току семестра), вежбе (2 часа недељно ), други облици наставе (2 часа недељно
– практична настава)
Теоријска настава се изводи коришћењем савремених метода презентације, уз активно учешће студената.
Практична настава обухвата рачунске и експерименталне вежбе и израду и презентацију семинарског рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

5

практична настава
колоквијум-и

15

семинар-и

10

Завршни испит

поена

писмени испит

30

усмени испт

40
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