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Циљ предмета 

Оспособљавање студента за разумевање и развој знања из области нанометарских структура. 

Исход предмета 

Усвајање знања кроз садржај овог предмет омогућује студенту да развије: 

- oпште способности: праћења стручне литературе 

- познавање специфичности наноструктурних материјала  

- познавање процеса и технологије добијања наноматеријала  

- могућност повезивања начина добијања наноматеријала са њиховом структуром и особинама  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у наноматеријале и нанотехнологије. Дефиниција наноматеријала, наночестице и кластери. 

Структура наноматеријала; сагледавање везе између структуре и својстава материјала; утицај процесирања 

материјала на структуру и својства; различита физичка својства наноматеријала у поређењу са масивним 

материјалима. 

Енергија површина. Хемијски потенцијал и електростатичка стабилизација. Једнодимензионе, 

дводимензионе и тродимензионе интеракције. Наночестице, једнодимензионе, дводимензионе и 

тродимензионе наноструктуре. Специјални наноматеријали. 

Добијање колоидним техникама, хемијским и електрохемијским методама; испаравање и кондензација; 

синтеза у плазми. Карактеризација наноматеријала: структура, опште хемијске и физичке особине, 

електрична проводљивост, фероелектричне и диелектричне особине, суперпарамагнетизам. 

Примена наноматеријала. 

Практична настава: 

Експерименталнa мерења и израда и одбрана семинарских радова који прате и допуњују програм наставе 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Предавања (2 часа недељно у току семестра), вежбе (1 час у току семестра), други облици наставе (2 часа у 

току семестра експерименталних вежби и израде и презентације семинарског рада). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 5 усмени испт 70 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 20   

 


