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Циљ предмета 
Стицање основних знања из области физике материјала, која се односе пре свега на кристалну и аморфну 
структуру керамике, композита и диелектричних материјала, као и њихова својства. 
Исход предмета  
Способност примене усвојених теоријских и практичних знања за истраживачки рад у области науке о 
електротехничким и техничким материјалима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Кристална структура материјала. Аморфна и аморфизована структура материјала. Кинетика процеса 
нуклеације и раста кристала. Тачкасти дефекти. Линеарни дефекти и дислокације. Планарни дефекти. 
Структура керамичких материјала. Структура композитних материјала. Структура диелектричних 
материјала. Механичка својства материјала. Топлотна својства материјала. Електрична својства 
материјала. Оптичка својства материјала. Кристална керамика. Оптичка влакна. Teчни кристали. 
Практична настава  
Део наставе се одвија кроз самостални студијски истраживачки рад који подразумева активно праћење, 
систематизацију и анализу научних резултата из одабраних области, као и писање научног рада из 
предметне области и публиковање на конференцијама и у часописима. 
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Број часова  активне наставе: 7 Теоријска настава: 5 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Интерактивна настава, консултације, студијски и истраживачки рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Урађен и одбрањен семинарски рад: 50; 

Теоријски део испита: 50. 
 


