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Апстракт. У раду је дат приказ универзитетског уџбеника под називом „Увод у физику фазних 
прелаза“. Аутори су М. Стојановић, С. Скубан, М. Цветинов и Ф. Скубан, а издавач уџбеника 
је Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за физику. 

Кључне речи: структура материје, фазни прелази, течни кристали, фероелектрични течни 
кристали. 

УВОД 

Писање овог уџбеника условила је потреба да се направи текст који је прилагођен 
потребама наставе на Департману за физику ПМФ-а у Новом Саду. Уџбеник је намењен 
првенствено студентима основних академских студија Департмана за физику који слушају 
Термодинамику као обавезан предмет на првој години студија и Физику течних кристала 
са применама (на трећој години студија) и Молекулску физику (на другој години студија) 
као изборне предмете. Ова два изборна предмета, према  искуству из предтходних 
година, традиционално бира велики број студената. Уџбеник је такође намењен 
студентима докторских студија на Департману за физику који слушају предмет 
Фероелектрични течни кристали. Овај материјал, иако намењен студентима физике, 
може бити од користи и осталим студентима којима је блиска ова материја. 

Oво je пре свега универзитетски уџбеник, aли га можемо препоручити као додатни 
наставни материјал који се користи у настави физике у гимназијама где постоје одељења 
за ученике са посебним способностима за физику. Наиме, по наставном плану и програму 
предмета Основе механике и термодинамике у првом разреду гиманазије, изучавају се, у 
оквиру поглавља Молекулске силе и агрегатна стања и Фазни прелази.  

КОНЦЕПТ УЏБЕНИКА 

Материја је систематизована у четири већа поглавља или тематске целине које су даље 
подељене на око још 30-так поднаслова ради што веће прегледности, при чему је вођено 
рачуна о поступном усвајању појмова и изградњи знања. Градиво је изложено идући од 
основних (општих) појмова ка више специфичним и уводећи студенте поступно у физику 
фазних прелаза у кондензованим системима, тј. идући методички од једноставније ка 
сложенијој материји. Уџбеник обилује мноштвом илустрација и графичких приказа који 
поткрепљују теорију. 

Прва два поглавља уводе студенте у структуру материје и дају основна знања о 
карактеристикама и специфичностима фазних прелаза првог и другог реда са 
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многобројним примерима. Треће и четврто поглавље даје детаљан приказ фазних прелаза 
код течних кристала и специфичних интересантних материјала као што су фероелектрични 
течни кристали. Управо, ово четврто поглавље је првенствено намењено студентима 
докторских студија. Додатни квалитет овог поглавља је чињеница да су коришћене и 
референце које су резултат рада самих аутора. 

Фазни прелази 

У уводном поглављу говори се о структури материје и њеној повезаности са својствима 

исте (електричним, магнетним, оптичким ) и агрегатним стањима материје, где се поред 
основне поделе агрегатних стања уводи и појам меке материје. У другом поглављу су 
дефинисани појмови фазе и фазног прелаза. Уводи се основна подела на фазне прелазе I 
и II реда и објашњени су специфични појмови везани за фазне прелазе. Како је једна од 
основних карактеристика фазних прелаза I реда да се остварују уз примање или 
отпуштање топлоте, која се назива латентна, обрађен је и тај појам уз многобројне 
примере и илустрације. Појам фазних дијаграма, тројне тачке и промене ентропије при 
фазним прелазима су такође били тема овог поглавља. 

Посебан осврт дат је на фазне прелазе II реда, њихове основне карактеристике и 
поделу. У оквиру овог поглавља обрађени су напред наведени фазни прелази. 

Структурни фазни прелази 

Струкутрни фазни прелази својствени су кристалима и везани за промену њихове 
симетрије. Дешавају се између две кристалне модификације исте супстанције, а прелаз се 
састоји у промени просторне решетке, у промени уређености атома или промени 
уређености оријентације магнетних момената атома и других особина тела, а често су 
везани и са појавом фероелектричности. 

Магнетни фазни прелази  

У овом поглављу дата је класификација материјала према њиховом понашању у 
магнетном пољу. Описани су следећи фазни прелази другог реда: феромагнетик-
парамагнетик, антиферомагнетик-парамагнетик, феримагнетик-парамагнетик који се 
дешавају на темпаратури фазног прелаза која се назива Киријева темпаратура.  

Прелаз у стање суперфлуидности  

Обрађене су особине течног хелијума, као и поступци добијања течног хелијума. 
Акценат је дат на фазни прелаз другог реда који се дешава када HeI прелази у HeII на тзв. 
температури “ламбда” тачке и појаву суперфлуидности. Објашњен је механизам 
провођења топлоте у HeII, као и вискозност код суперфлуида. Приказан је и веома 
интересантан тзв. ’’фонтана ефекат’’, као и примена течног хелијума у медицини и 
научним истраживањима. 

Прелаз у стање суперпроводљивости  

Објашњен је појам суперпроводљивости, као и фазни прелаз низа метала који се 
дешава на критичној температури, а манифестује се скоковитим нестанком електричног 
отпора. Уведена је подела на суперпроводнике I и II врсте, као и феномен Мајснеровог 
ефекта. 
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Фазни прелази код течних кристала 

Течни кристали представљају специфично, мезоморфно стање материје, које се по 
својим особинама може сврстати између анизотропних кристалних супстанција и 
изотропних течности. Обрађене су следеће течно-кристалне фазе: изотропна фаза, плава 
фаза, нематска фаза, холестеричка фаза, меке смектичке фазе, хирална смектичка фаза, 
тврде смектичке фазе и кристално-смектичке фазе. Детаљно је описан и увод у 
многобројне теорије мезофазних прелаза. 

Фазни прелази код фероелектричних кристала 

Ово поглавље захтева познавање комплекснијег математичког апарата што је и 
сасвим разумљиво јер је првенствено намењено студентима докторских студија на 
предмету Фероелектрични течни кристали. У оквиру ове тематске целине, детаљно су 
разрађени структура и особине течних кристала са диполним уређењем у оквиру којих су 
описане: фероелектрична смектичка фаза, антифероелектрична смектичка фаза, 
фериелектрична смектичка фаза и течни кристали облика банане. Такође је дат и 
теоријски преглед диелектричних модова. 
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Аутори изражавају велику захвалност рецензентима: др Андријани Жекић са Физичког 
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