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Циљ предмета:
Стицање основних знања о карактеристикама и могућности примене полупроводника, диелектрика, магнетика,
суперпроводника и других материјала у савременој технологији и техници.
Исход предмета:
Разумевање физичких процеса који утичу на карактеристике материјала, како оних чија је примена
постала класична (полупроводници, диелектрици, магнетици), тако и савремених (суперпроводници, органски
полупроводници, оптоелектронски материјали, биомедицински материјали и тд.), који имају специјалне
примене.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Полупроводници. Електронска теорија проводности. Електрони и шупљине. Модел енергетских зона.
Ефективна маса. Статистика електрона и шупљина у полупроводницима. Транспортне појаве. Механизми
расејања носилаца наелектрисања. Покретљивост. Рекомбинација и генерација неравнотежних носилаца.
Време живота. Дифузија и дрифт неравнотежних носилаца. Оптичке и фотоелектричне појаве у
полупроводницима.
Диелектрици. Поларизација диелектрика и врсте поларизације: неполарни и поларни диелектрици,
поларизациона катастрофа. Фероелектрици. Пиезоелектрици. Течни кристали. Електрети. Оптичке особине
диелектричних материјала.
Магнетици. Класификација магнетних материјала: дијамагнетни, парамагнетни, феромагнетни.
Феромагнетизам. Механизам магнећења и крива магнећења. Савремени магнетно меки и магнетно тврди
материјали. Антиферомагнетизам. Феримагнетизам. Понашање магнетних материјала у променљивим
магнетним пољима - резонанца.
Суперпроводници. Нискотемпературски и високотемпературски суперпроводници. Органски
суперпроводници. Суперпроводне жице. Џозефсонови спојеви.
Савремени материјали за специјалне примене: Органски полупроводници, оптоелектронски материјали,
биомедицински материјали и тд.
Практична настава:
ВЕЖБЕ: Израда два семинарска рада о физичким карактеристикама и/или примени различитих материјала и
њихова одбрана.
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