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Циљ предмета 

Продубљивање знања о теоријским основамадифракције рендгенских зрака на кристалу, као и 

напредно изучавање експерименталног одређивања структуре кристала. 

Исход предмета  

Наконодслушаног и наученогсадржајапредметастудентће бити у стању да:демонстрира знања о 

дифракционим методама и дифракцији рендгенских зрака на кристалима;експериментално изведе 

експеримент на дифрактометру за монокристал;експериментално изведе одређивањеи утачњавање 

структуре монокристала; изврши валидацију и интерпретацију резултата структурне анализе;користи 

Кембричку банку структурних података. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Геометрија дифракције рендгенског зрачења на кристалима. Брагов закон. Реципрочна решетка и 

Евалдова конструкција. Расејање са атома и јединичне ћелије. Везаизмеђуелектронскегустине и 

структурногфакторa. Фазни проблем. Генерисање и карактеристикерендгенскогзрачења. 

Четворокружнидифрактометар за монкристал. Детекција рендгенског зрачења. Стратегија 

прикупљања дифракционих података.Одређивањепараметарајединичнећелије и кристалног система. 

Интеграција и редукција податка. Одређивање просторне групе. Методерешавањафазног проблема. 

Комплетирање и утачњавањепараметараструктурног модела. Геометријска анализа структурног 

модела. Валидацијаструктурногмодела. 

Интерпретацијарезултатаструктурнеанализе.Одређивањеапсолутнеструктуре и конфигурације. 

Кристалографски информациони фајл. Кристалографскебанкеподатака. Презентација резултата. 

Практична настава  

Одређивање густине кристала. Одабир, лепљење и центрирање монокристала. 

Раднааутоматскомдифрактометрузамонокристал.Радсарачунарскимпрограмимаза решавање и 

утачњавање кристалних структура. Рад са програмима за валидацију и интерпретацију података. Рад 

са програмима за претрагу Кембричке банке података (основни ниво). Презентација и дискусија 

резултата. 
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Број часова  активне наставе 

5 (75) 

Теоријска настава: 

2 (30) 

Практична настава: 

3 (45) 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, радни задаци, дискусије и семинарски радови. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 20 

практична настава 20 усмени испит 25 

семинари 30   

 


