
  

Студијски програм/студијски програми : Хемија 
Врста и ниво студија: Основне академске студије, VIII семестар 
Назив предмета: Инструменталне методе у органској хемији 
Наставник (Име, средње слово, презиме):  Видослав С. Декић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема услова 
Циљ предмета 
Упознати студента са теоријским сазнањима о савременим инструменталним методама за 
анализу структуре органских једињења. 
Исход предмета  
Студенти ће бити обучени за решавање структура једноставних органских једињења применом 
спектроскопских и спектрометријских метода. Такође, студенти ће стећи знање о основним 
принципима рада инструмената (NMR, IR, MS, UV/Vis). 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Преглед савремених физичких метода у органској хемији и биохемији. 
Ултраљубичаста/видљива спектроскопија (UV/Vis). Енергетски прелази електрона, хромофоре. 
Инфрацрвена спектроскопија (IR). Положај функционалних група. Карактеристике спектара 
класа органских једињења. Интерпретација спектара. Квантитативна анализа. Нуклеарна 
магнетна резонанца. Протонски NMR спектри. Хемијско померање. Зависност хемијског 
померања од структуре и геометрије молекуле. Заштита протона. Купловање спинова. 
Константа спрезања. Квантитативна анализа. Основе 13C NMR спектроскопије. Хемијско 
померање и израчунавање. Дводимензионална NMR. Масена спектрометрија. Масени спектри. 
Врста масених јона. Типови премештања. 
Практична настава: 
Одређивање структуре органског једињења на основу изгледа његових спектара уз примену 
емпиријских таблица и метода. 
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Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
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Вежбе: 
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Други облици наставе: 
 

Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе 
Интерактивна предавања, теоријске вежбе, домаћи задаци, семинарски рад, панел дискусије. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 20 усмени испит 50 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и    


