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НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У 
БЕОГРАДУ 

 
 
На седници Наставно-научног Већа Физичког факултета Универзитета у Београду, одржаној 
23.11.2022. изабрани смо за чланове Комисије за преглед и оцену докторске дисертације у 
оквиру научне области Физика атома и молекула, са насловом „ИСПИТИВАЊЕ 
ДВОДИМЕНЗИОНАЛНИХ КРИСТАЛА КОРИШЋЕЊЕМ ЕФЕКТА ДУГИНОГ РАСЕЈАЊА“, 
коју је кандидат Миливоје Хаџијојић предао Физичком факултету Универзитета у Београду 
21.11.2022. године. Стога подносимо следећи 
 
 

Р Е Ф Е Р А Т 
 
 

1 Основни подаци о кандидату и дисертацији 
 
 
1.1  Биографски подаци 
 
Миливоје Хаџијојић рођен је 27. априла 1987. године у Панчеву у Србији. Дипломирао је 
године 2013. на Физичком факултету Универзитета у Београду, на студијском програму 
“Теоријска физика” са просечном оценом у току студија 9.39. Године 2013. је започео мастер 
академске студије на катедри за теоријску физику Физичког факултета Универзитета у 
Београду. Године 2015. је одбранио рад са насловом “Т-дуалност бозонске струне на 2-
торусу преко комплексних параметара”, чиме је стекао звање мастер физичара, са просечном 
оценом током студија 9,33. Уписао је докторске студије школске 2015/2016 године на 
Физичком факултету Универзитета у Београду на студијском програму “Квантна поља, 
честице и гравитација”. У оквиру овог студијског програма је положио испите: “Теорија 
струна” код проф. др. Бранислава Саздовића и “Суперсиметрије” код проф. др. Воје 
Радовановића. Од новембра 2016. године Миливоје Хаџијојић је запослен у Лабораторији за 
физику Института за нуклеарне науке “Винча”. Школске 2017/2018 године почиње докторске 
студије на студијском програму ”Физика атома и молекула”. 

Тему докторске дисертације под називом „Испитивање дводимензионалних кристала 
коришћењем ефекта дугиног расејања“ одбранио је пред Колегијумом докторских студија 
Физичког факултета на седници која је одржана 18.09.2019. Извештај комисије за оцену 
испуњености услова и оправданост предложене теме је усвојен на седници Наставно-научног 
већа Физичког факултета која је одржана 03.03.2021. и том приликом је др Марко Ћосић 
изабран за ментора. У звање истраживача сарадника изабран је године 2019. Сарадник је на 
истраживачким пројектима “Комплексне и катастрофичне појаве у физици и биологији”, 
“Физика и хемија са јонским сноповима” и “Каналисање наелектрисаних честица у 
материјалима”. Аутор је 4 научна рада који су објављени у међународним часописима 
изузетних вредности (M21a), врхунским међународним часописима (M21) и истакнутим 
међународним часописима (М22). 
 
1.2  Научна активност 
 
Ужа научна област истраживања Миливоја Хаџијојића је испитивање трансмисије протона 
кроз дводимензионалне кристале и могућа карактеризација дводимензионалних материјала 
анализом облика угаоне расподеле трансмитованих протона. Области интересовања 
кандидата су: комплексне и катастрофичне појаве у физици и биологији и трансмисија 
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наелектрисаних честица кроз наноструктурне материјале. У досадашњем истраживачком 
раду кандидат је развијао теоријске моделе и спроводио нумеричке прорачуне.  

 
 

1.3  Основни подаци о дисертацији 
 
Докторска дисертација је урађена под менторством др Марка Ћосића, вишег научног 
сарадника Института за нуклеарне науке „Винча“. Др Марко Ћосић испуњава све услове из 
Правилника Физичког факултета који су неопходни за руковођење израдом докторске 
дисертације. Резултате свог рада је др Марко Ћосић објавио у међународним часописима 
изузетних вредности, врхунским међународним часописима и истакнутим међународним 
часописима и приказао их на бројним међународним конференцијама. Дисертација је 
написана на српском језику и ћириличним писмом. Изузимајући насловну страну, сажетак, 
садржај, биографију аутора и изјаве, текст дисертације чини 113 страна и подељен је у 9 
глава. У тексту се налази 45 слика, 2 табеле и у библиографији је наведено 169 референци. 
 
 
2 Предмет и циљ дисертације 
 
Расејање снопа честица се може посматрати као пресликавање скупа ударних параметара 
честица у скуп углова расејања. Ефекат дуге или ефекат дугиног расејања постоји уколико 
се два суседна подскупа равни ударног параметра пресликавају у исти подскуп скупа углова 
расејања. У скупу углова расејања тада постоје линије дуж којих је диференцијални пресек 
расејања бесконачан. Ове криве се називају линије дуге у скупу углова расејања или краће 
угаоне линије дуге. Ефекат дугиног расејања је опажен у многим областима физике.  

У овој дисертацији је подробно размотрена могућност испитивања дводимензионалних 
кристала помоћу ефекта дугиног расејања. Дводимензионални кристали су сачињени од само 
једне кристалне равни. Првобитна теоријска разматрања су указивала на термодинамичку 
нестабилност оваквих материјала. Стога је експериментално откриће графена, 
дводимензионалног кристала сачињеног од атома угљеника, побудило велико интересовање 
научне заједнице за дводимензионалне материјале. Дводимензионалну кристалну решетку не 
гради искључиво угљеник. Германен, силицен и бор-нитрид су само неке од откривених 
дводимензионалних кристалних структура. Дводимензионални кристали могу поседовати 
изванредна физичка својства. Графен карактерише висока електронска и топлотна 
проводност. Показано је да дводимензионални кристал бор-нитрида поседује већу 
температурну стабилност од графена.  

Најчешће коришћене методе за одређивање састава и структуре, односно 
карактеризацију дводимензионалних кристала су: оптичка микроскопија, микроскопија 
скенирајућом сондом, скенирајућа електронска микроскопија (СЕМ), трансмисиона 
електронска микроскопија (ТЕМ), скенирајућа трансмисиона електронска микроскопија 
(СТЕМ), Раманова спектроскопија и анализа сноповима јона. Оптичка микроскопија није 
прикладна за испитивање примеса или структурних дефеката. Класичном микроскопијом 
скенирајућом сондом није могуће карактерисати атомски састав дводимензионалних 
кристала. СЕМ није беспрекорна метода с обзиром на транспарентност дводимензионалних 
материјала за електроне високе енергије. ТЕМ и СТЕМ су изванредне технике за испитивање 
квалитета решетке кристала, облика, величине, кристалне фазе и правца раста танких 
материјала. Међутим, упадни електрони високих енергија могу узроковати оштећење 
материјала који се испитује. Класичном Рамановом спектроскопијом није могуће 
разликовати ваканције од диваканција, нити одредити положаје шупљина, примеса и 
тополошких дефеката у кристалу. Из реченог је јасно да уврежене методе за карактеризацију 
дводимензионалних кристала нису без ограничења и развој нових поступака је од нарочитог 
значаја. 
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Др Марко Ћосић и сарадници су теоријски разматрали трансмисију протона енергије 
енергије 5 keV кроз савршен једнослојни графен. Расејање је моделовано класичном 
механиком. Решавањем једначина кретања за различите вредности ударног параметра 𝒃, 
конструисано је пресликавање скупа ударних параметара на скуп углова расејања 𝜽. 
Диференцијални пресек расејања је обрнуто пропорционалан детерминанти Јакобијеве 
матрице пресликавања 𝒃 → 𝜽. Диференцијални пресек расејања је бесконачан у тачкама у 
којима је детерминанта Јакобијеве матрице нула. Овај скуп тачака образује линије које се 
називају линије дуге у равни ударног параметра. У равни углова расејања је диференцијални 
пресек бесконачан дуж линија које се називају угаоне линије дуге. Угаоне линије дуге су 
слике линија дуге из равни ударног параметара. Стога линије дуге одређују облик угаоне 
расподеле. Показано је да дугин образац у простору углова расејања чине две затворене 
линије. Већа линија је кружног облика, а мања линија поседује шестоугаону симетрију. 
Закључено је да би анализа облика експерименталних угаоних расподела трансмитованих 
протона и одговарајућих линија дуге могла омогућити одређивање тачнијег потенцијала 
интеракције протона и угљеника и израчунавање трансверзалне силе. Аутори су уочили 
могућност кориштења веће линије дуге за изучавање термалних вибрација атома угљеника. 

У овој дисертацији је подробно изучена трансмисија протона кроз савршен графен, 
графен са дефектима и дводимензионалне кристале сличне графену. Циљ спроведеног 
истраживања је развој нове методе за карактеризацију дводимензионалних кристала. 
Анализиран је преображај дугиних линија узрокован променом структуре, атомског састава 
и коваријансе термалних вибрација атома дводимензионалог кристала. Испитана је 
могућност карактеризације дводимензионалих кристала на основу морфолошких особина 
дугиног обрасца. 
 
 
3 Кратак опис садржаја дисертације 
 
Текст дисертације је подељен у 9 глава. У уводној глави су описани садржаји и циљеви 
појединачних глава дисертације. У другој глави су укратко описани дводимензионални 
Истакнуте су предности и недостаци најчешће коришћених метода карактеризације 
дводимензионалних наноматеријала. 

У глави 3 су размотрени сингуларитети диференцијалног пресека за расејање класичне 
честице и објашњен је ефекат дуге. Показано је да ефекат дуге узрокује настанак 
сингуларних пикова угаоне расподеле расејаних честица и да стога дугин образац има 
пресудан утицај на облик угаоне расподеле. Потом је размотрен ефекат кристалне дуге који 
се јавља приликом трансмисије јона кроз канале веома танких кристала. 

У глави 4 је представљена теорија дугиног расејања протона на графену. Прво је 
размотрена динамика расејања протона на графену. Подробно су изучене термалне 
флуктуације графена применом LAMMPS-а, симулатора класичне молекулске динамике. 
Потом је конструисан потенцијал интеракције протона и графена. 

Главе 5 и 6 су посвећене основама теорије катастрофа, теорије бифуркација, теорије 
индекса и импулсној апроксимацији. Импулсном апроксимацијом је закон расејања сведен 
на градијентно пресликавање скупа почетних положаја протона на скуп углова расејања 
протона, чиме су нумерички прорачуни знатно поједностављени. 

У глави 7 су представљени резултати анализе угаоних расподела протона 
трансмитованих кроз дводимензионални кристал. На примеру графена је показано 
изванредно подударање дугиних линија које су израчунате решавањем једначина кретања и 
дуга израчунатих применом импулсне апроксимације. Установљено је да су са становишта 
облика дугиног обрасца, а тиме и облика угаоне расподеле протона, релевантни параметри 
модела: угао нагиба графена у односу на правац упадног снопа протона, редни бројеви атома 
који граде решетку, параметри модела потенцијала интеракције протона и атома и варијансе 
отклона атома услед термалних флуктуација кристала. Испитан је преображај дугиног 
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обрасца услед промене кључних параметара модела. Утврђено је да примена катастрофичног 
модела линије дуге и теорије индекса омогућава квалитативну анализу ефективног 
потенцијала интеракције протона и графена. Поступак је назван морфолошка анализа 
дугиног обрасца. Анализом расејања протона на графену и дводимензионалном кристалу 
бор-нитрида је испитан утицај редног броја атома на облик и величину угаоне расподеле и 
дугиног обрасца. Утицај структуре кристала на линије дуге је испитан на примеру графена са 
различитим врстама тачкастих дефеката. Поред дугиних максимума угаона расподела 
поседује и несингуларне максимуме. Настанак ових структура је објашњен на самом крају 
главе 7. 

Осма глава је посвећена примени морфолошке анализе дугиног обрасца за 
карактеризацију дводимензионалних кристала. Конструисане су калибрационе криве које би 
могле послужити за одређивање коваријансе термалних вибрација атома и густине дефеката 
графена. Показано је и да анализа величине дугиног обрасца може омогућити одређивање 
атомског састава кристала. 

У последњој глави су представљени закључци истраживања које је спроведено у оквиру 
ове дисертације. 

 
 

4 Остварени резултати и научни допринос дисератције 
 
 
4.1  Остварени резултати 
 

Израчунате су угаоне расподеле протона трансмитованих кроз графен и одговарајући 
дугини обрасци. Утврђено је да је дуж линија дуге вредност угаоне расподеле значајно већа. 
Стога линије дуге заиста одређују облик угаоне расподеле. Установљено је да се линије дуге 
могу поделити на спољашње и унутрашње линије дуге. За разлику од унутрашњих, 
спољашње дуге су образоване протонима који се расејавају у малој околини појединачних 
атома. Изучен је преображај дугиног обрасца услед варијације параметара модела 
потенцијала интеракције. Установљено је да преображај дугиног обрасца поштује строга 
правила теорије катастрофа и бифуркација. Дугин образац је изучаван са становишта 
промене облика, а не тачног положаја линија дуге или одброја угаоне расподеле 
трансмитованих протона. Поступак је назван морфолошка анализа дугиног обрасца. 
Применом импулсне апроксимације је изведен затворен облик закона расејања. Основе 
теорије катастрофа су употребљене за развој модела линије дуге. Теоријом индекса је 
преображај дугиног обрасца објашњен бифуркацијама критичних тачака редукованог 
потенцијала интеракције. Показано је да су преликови дугиних линија у равни ударног 
параметра привучени оближњим седластим критичним тачкама, а одбијени максимумима 
редукованог потенцијала интеракције. Установљена су једноставна начела чија примена на 
измерене угаоне расподеле може омогућити одређивање квалитативно тачног облика 
дугиног обрасца у равни ударног параметра и распореда критичних тачака редукованог 
потенцијала интеракције. Предност развијене методе је утемељеност на анализи облика, што 
чини резултате анализе независним од шума у мерном сигналу. 

Несингуларни максимуми угаоне расподеле су испитани и објашњени особинама 
спектра Јакобијана закона расејања.  

Испитана је могућност карактеризације тачкастих дефеката, атомског састава и 
термалних вибрација дводимензионалних кристала применом развијеног морфолошког 
метода.  

Показано је да се спољашње линије дуге могу моделовати елипсама, чији су параметри 
зависни од матрице коваријансе. Развијен је нумерички поступак који на основу параметара 
величине и оријентације спољашњих линија дуге у општем случају потпуно анизотропног и 
корелисаног кретања атома омогућава одређивање матрице коваријансе.  
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Показано је да спољашње линије дуге које одговарају различитим врстама атома имају 
различите пречнике. Показано је да ова одлика дугиног обрасца може бити употребљена за 
одређивање атомског састава или примеса дводимензионалних кристала. 

 Испитана је трансмисија протона кроз графен са тачкастим дефектима. Утврђено је да 
свака врста дефекта образује јединствен дугин образац. Анализом облика унутрашњег дела 
дугиног обрасца је могуће спровести карактеризацију врста дефеката присутних у графену. 
Штавише, показано је да се на основу информације која је садржана у унутрашњем делу 
дугиног обрасца и одговарајуће угаоне расподеле може одредити густина непознатих врста 
дефеката присутних у узорку графена. 

Показано је да спољашњи део дугиног обрасца садржи информацију о саставу кристала 
и термалним вибрацијама атома, док унутрашњи део садржи информацију о структури 
дводимензионалних кристала. Утврђено је да спољашње и унутрашње линије дуге не 
интерагују узајамно, што чини морфолошку анализу дугиног обрасца прикладном методом 
за карактеризацију дводимензионалних кристала. 
 
 
4.2  Научни допринос дисертације 
 
Дугин образац расејаних протона показује снажну зависност од атомског састава, термалних 
вибрација и структуре кристала. Стога би развијена морфолошка анализа могла бити основа 
дугине микроскопије, нове технике за карактеризацију атомског састава, термалних вибрација 
и структуре графена, дводимензионалног бор-нитрида, молибден-ди-сулфида, борофена, 
силицена, германена и других дводимензионалних кристала.  

Анализом величине спољашњег дела дугиног обрасца би се могла спровести 
карактеризација атомског састава дводимензионалног кристала. Информација која је 
садржана у пречницима спољашњих линија дуге би могла бити употребљена за одређивање 
густина примеса или нечистоћа присутних у дводимензионалном кристалу.  

Испитивањем облика и величине спољашњег дела дугиног обрасца трансмитованих 
протона могуће је одредити матрицу коваријансе атомских отклона од равнотежних 
положаја. Штавише, развијена процедура је применљива и у случају када облик матрице 
коваријансе није априори познат. Резултати овог истраживања су непосредно применљиви за 
одређивање зависности матрице коваријансе атомских отклона од температуре. 

Морфолошка анализа унутрашњег дела дугиног обрасца би се могла употребити за 
карактеризацију тачкастих дефеката дводимензионалних кристала  попут ваканција, примеса 
и тополошких дефеката. Како облик и величину дугиног обрасца одређује обједињени утицај 
свих елементарних ћелија кристала, анализа дугиног расејања би могла омогућити и 
детекцију миграторних ваканција, примеса и тополошких дефеката решетке. Зависност 
угаоне расподеле од густине примеса, шупљина и тополошких дефеката чини морфолошку 
анализу дугиног обрасца потенцијалном методом мерења густине дефеката 
дводимензионалних кристала. 

Хидрогенизацијом графена се добија изолатор - графан. Велика густина водоника у 
графану и могућност реверзибилне хидрогенизације наговештавају примену графана у 
технологији складиштења водоника. Због могућности одређивања густине водоника у 
графану, анализа дугиног обрасца може служити као комплементарни метод неутронској 
дифракцији. 

Познато је да двослојни графен поседује изванредна својства. Анализом линија дуге би 
се могла одредити релативна оријентација саставних слојева и омогућити карактеризација 
вишеслојних материјала. У том смислу би анализа дугиног обрасца могла бити прикладна, 
комплементарна метода у анализи вишеслојних наноструктура. 

Електронском микроскопијом се испитује мали број атома узорка. С друге стране, 
дугином микроскопијом би се могао изучавати одзив великог броја атома. Стога би анализа 
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дугиног обрасца трансмитованих протона могла омогућити масовну карактеризацију 
наноматеријала, што би представљало значајан допринос развоју нанотехнологије. 

Вредно је поменути да примена морфолошке анализе дугиног обрасца није ограничена 
на трансмисију протона кроз дводимензионалне кристале. Установљена начела морфолошке 
анализе су непосредно применљива уколико је закон расејања градијентно пресликавање 
улазних променљивих у скуп излазних променљивих. 

 
 

 
 
5. Објављени и саопштени резултати који чине део дисертације 
 
У оквиру ове дисертације објављен је један рад у међународном часопису изузетне 
вредности (М21а), један рад у врхунском међународном часопису (М21) и један рад у 
истакнутом међународном часопису (М22). 

 
Рад у међународном часопису изузетне вредности (М21а): 

 
M. Ćosić, M. Hadžijojić, S. Petrović, R. Rymzhanov. Morphological study of the rainbow 
scattering of protons by graphene. Chaos 31, 093115 (2021). 
IF: 3.741 
DOI: https://doi.org/10.1063/5.0059093 

 
 

Рад у врхунском међународном часопису (М21): 
 

M. Ćosić, M. Hadžijojić, S. Petrović, R. Rymzhanov, S. Bellucci. Investigation of the 
graphene thermal motion by rainbow Scattering. Carbon 145, 161-174 (2019). 
IF: 11.307 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.carbon.2019.01.020 
 

 
Рад у истакнутом међународном часопису (М22): 
 

M. Hadžijojić, M. Ćosić, R. Rymzhanov. Morphological Analysis of the Rainbow Patterns 
Created by Point Defects of Graphene. J. Phys. Chem. C 125, 38, 21030-21043 (2021). 
IF: 4.126 
DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c05971 
 

  

https://doi.org/10.1063/5.0059093
https://doi.org/10.1016/j.carbon.2019.01.020
https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c05971
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6.  Закључак 
 

Резултати ове докторске дисертације би могли допринети развоју сасвим нове методе за 
карактеризацију дводимензионалних кристала. Предата дисертација је урађена према 
одобреној пријави. Комисија закључује да је дисертација „Испитивање дводимензионалних 
кристала коришћењем ефекта дугиног расејања“ оригинално и самостално научно дело 
кандидата Миливоја Хаџијојића. Комисија закључује да су се стекли услови за одбрану 
предате дисертације. Комисија предлаже Наставно-научном већу Физичког факултета 
Универзитета у Београду да одобри јавну одбрану докторске дисертације са насловом: 
„Испитивање дводимензионалних кристала коришћењем ефекта дугиног расејања“. 
 
 
У Београду,  јануара 2023. 
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