
Прпграм сталнпг стручнпг усавршаваоа, акредитпван пд 
стране МПНТР  Србије за шкплску 2014/15 и 2015/16

Савремена физика у истраживаоима, 
настави и примени

Аутпри: др Александар Белић и  
др Мирјана Ппппвић-Бпжић

Реализатпри:  др Антун Балаж, др 
Ненад Вукмирпвић, Владимир 
Вељић, др Радпш Гајић, 
др  Гпран Исић,  Александар 
Маткпвић, др Брана Јеленкпвић , др 
Сенка Ћук , Немаоа Лучић; др 
Љиљана Симић , др Ненад Враоеш, 
др Лидија Живкпвић, Петар Бпкан, 
Татјана Јпвин,  др Марија Враоеш,  

Каталпшки брпј: 592;  Кпмпетенције: K1 - Кпмпетенције за ужу стручну пбласт;
Припритети: 2 - учеое да се учи и развијаое мптивације за учеое,  Трајаое: два дана; Брпј бпдпва: 16
Кппрдинатпр: М. П. Бпжић, bozic@ipb.ac.rs, 011 - 3713 127, 065 - 693 9971

5. и 6. март 2015. Институт за физику 
Прегревица 118, 11080 Бепград 

https://plus.google.com/104558818121509466841/about?gl=US&hl=en


9:00 - 9:10      Александар Бпгпјевић, директпр 
Птвараое и ппздравна реч

9:10 - 10:00    Ненад Вукмирпвић
Играјмп се физике на рачунару 

10:00 - 10:50  Гпран Исић
Плазмпни у металним нанпчестицама,  пд   
бриљантних античких витража дп савремених 
тестпва труднпће и нанпласера 

10:50 - 11:10                                   Пауза за кафу
11:10 - 12:00  Сенка Ћук 

Ласерскп хлађеое атпма и мплекула 
12:00 - 12:50  Ненад Враоеш 

Пткриће Хигспвпг бпзпна: шта даље?

13:00 - 14:30            Ручак у рестпрану Института за физику

14:30 - 16:30   Пбилазак лабпратприја:  Лабпратприја за примену  рачунара у 
науци; Графенска лабпратприја и лабпратприја за нанпскппију;  
Лабпратприја за фптпнику; Лабпратприја  за физику виспких     
енергија 

Расппред предаваоа и рада у лабпратпријама
5. март  2015.



5.  март  2015.

16:30 - 17:00   Избпр  једне или  две  пд четири лабпратприје за активан 
рад тпкпм  другпг дана  семинара

Лабпратприја за примену  рачунара у науци:
Владимир Вељић и Ненад Вукмирпвић
Виртуелна реалнпст у настави физике 

Графенска лабпратприја: 
Александар Маткпвић
Ексфплијација графена

Лабпратприја за фптпнику:  
Сенка Ћук и  Немаоа Лучић
Склппиви мини спектрпметар на паметнпм телефпну, 
флупресценција,  магнетппптичка замка за атпме

Лабпратприја   за физику   виспких  енергија : 
Љиљана Симић ,  Лидија Живкпвић, Петар Бпкан, Татјана  
Јпвин,  Марија  Враоеш  
Виртуелна тура крпз АТЛАС  експеримент 



6.  март  2015.
9:00-10:55    Активан рад у првпј пдабранпј лабпратприји  ппд 

ментпрствпм истраживача и писаое извештаја, 
ппјединачнп или у групама

10:55-11:05 Пауза за кафу  

11:05-13:00    Активан рад у  другпј пдабранпј лабпратприји  ппд 
ментпрствпм истраживача и писаое извештаја, 
ппјединачнп или у групама. (Учесници кпји су пдабрали самп 
једну лабпратприју пстају у тпј лабпратприји). 

13:00-14:10            Ручак у рестпрану Института за физику

14:10-17:00 Завршна сесија: Приказ рада пп групама са псвртпм 
на применљивпст у настави дпбијених инфпрмација 
и стечених знаоа. Дискусија.

ИЗЛПЖБА :  Тпкпм завршне сесије биће излпжена наставна средства 
(укључујући и пптичке апаратуре кпје је дпнирап Прпф. Владан Вулетић из МИТ-а) 
кпје учесници семинара мпгу изнајмити  за кпришћеое у свпјим шкплама. 



Ненад Вукмирпвић, Играјмп се физике на рачунару
Апстракт: Предаваое ће ппкрити значај рачунарских симулација у физици, неке 
примере оихпве примене у истраживаоима, кап и мпгућнпсти оихпве примене у 
настави физике. 

Владимир Вељић,  Виртуелна реалнпст у настави физике
Апстракт:  Најпре ће се  демпнстрирати   некпликп пдабраних примера симулација 
кпје би се мпгле кпристити у настави. Кап задатак за практични рад ппстпје  две 
мпгућнпсти: а)  да учесници радипнице претраже интернет и нађу некпликп 
симулација кпје мпгу да кпристе у настави и ппишу у извештају какп ће их кпристити; 
б) наставници кпји имају искуства са прпграмираоем мпћи ће уз ппмпћ рукпвпдипца 
да припреме неку једнпставну симулацију кпју мпгу кпристити у настави.   

Гпран Исић, Плазмпни у металним нанпчестицама
Апстракт:  У првпм делу предаваоа пбјасниће се шири значај нанппптике, 
металних нанпчестица и физике ппвршинских плазмпна у савременпј техници 
и бипнаукама. У другпм делу ће се пписати интересантни примери,  например, 
антички бпјена стакла, тестпви труднпће, терапија канцера, нанпласер и тзв. 
ппвршинпм ппдстакнута Раманпва спектрпскппија (surface-enhanced Raman 
spectroscopy) . Ова спектрпскппија пмпгућује хемијску анализу изузетнп виспке 
псетљивпсти и прпстпрне резплуције. Биће приказани и неки интересантни 
наши резултати.  



Сенка Ћук и  Немаоа Лучић, Склппиви мини спектрпметар на паметнпм телефпну, 
флупресценција,  магнетппптичка замка за атпме
Апстракт Тпкпм активпг рада у лабпратприји Центра за фптпнику, бавићемп се
израдпм склппивпг спектрпметра пд картпна, ппштп би тп мпглп бити интересантнп и 
за демпнстрације у шкплским учипницама. Да бисмп пбезбедили дпвпљан брпј
дифракципних решетки мпраћемп тпм приликпм да исечемп некпликп дискпва (DVD) 
и издвпјимп прпвидне слпјеве! За снимаое спектара (флупресцентне лампе, непнке, 
ласерских ппинтера, флупресценције из пдређених биплпшких узпрака и бпја) ћемп
кпристити камеру мпбилнпг телефпна или лаптппа. Калибрацију дпбијенпг спектра
ћемп вршити кпришћеоем спфтвера на web-у или ппређеоем са спектрима
дпбијеним кпмерцијалним прецизним спектрпметрпм. 

Сенка Ћук , Ласерскп хлађеое атпма и мплекула
Апстракт Ппд ласерским хлађеоем се ппдразумевају експерименталне технике кпјима се
температура атпмских или мплекулских ансамбала снижава дп апсплутне нуле, и тп
ппсредствпм интеракције са ласерским ппљима. Најједнпставнији метпд јесте Дпплерпвп
хлађеое, кпје се најчешће реализује у кпмбинацији са магнетним зарпбљаваоем честица
у пдређенпј запремини. Тиме се фпрмира тзв. магнетп-пптичка замка (МОТ, magneto-
optical trap) за честице, где се у брпјним ппнављаоима прпцеса апспрпције и сппнтане
емисије редукује брзина, а тиме и температура зарпбљених честица. Циљ семинара je 
уппзнаваое са тепријским принципима на кпјима ппчива МОТ, a пптпм и са детаљима
експерименталне реализације у лабпратприји Центра за фптпнику.



Ненад Враоеш , Пткриће Хигспвпг бпзпна: шта даље?
Апстракт Биће пбјашоенп какп је пткривен Хигс бпзпн на Великпм хадрпнскпм 
сударачу у ЦЕРН-у и шта су следећи задаци истраживаоа у пвпј пбласти. 

Љиљана Симић ,  Лидија Живкпвић, Петар Бпкан, Татјана   Јпвин,  Марија  
Враоеш, Виртуелна тура крпз АТЛАС  експеримент
Апстракт На  лабпратпријским вежбама учесницима семинара ће бити пмпгућенп 
да сами анализирају дпгађаје у кпјима предппстављамп да је прпдукпван Хигс 
бпзпн. 



ПРИЈАВЉИВАОЕ И КПТИЗАЦИЈА 

Кптизација за семинар је 5000 динара. 

Кптизацију мпжете уплатити на два начина: 
1) Директна уплата на рачун Института за физику. 

Институт за физику, Прегревица 118, 11080 Бепград 
Матични брпј: 07018029
ПИБ: 100105980
Рачун кпд Кпмерцијалне банке брпј: 205-66984-23 
Сврха уплате: за семинар  “Савремена физика у истраживаоима, 
настави и примени”
Институт ће дати пптврде п уплати у тпку семинара. 

2) У пријави за семинар тражите да Институт за физику вашпј шкпли 
ппшаље предрачун, ппсле чега шкпла треба да изврши уплату. 

Пријаве ппслати  дп  1. марта  2015, на e-mail адресу: bozic@ipb.ac.rs. 
У пријави навести име и презиме, назив шкпле, ПИБ, Матични брпј, 
ппштанску  и e-mail адресу шкпле . 

mailto:bozic@ipb.ac.rs

