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Предмет: Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације кандидата Тијане 

Ђорђевић, дипломираног физичара 

 

На V редовној седници Наставно-научног већа Физичког факултета Универзитета у 

Београду, одржаној 03.03.2021. године, именовани смо за чланове Комисије за преглед и 

оцену докторске дисертације кандидата Тијане Ђорђевић, дипломираног физичара, под 

називом: „Теоријски модели плазмона у графену при интеракцији са наелектрисаним 

честицама“ из научне области „Квантна, математичка и нанофизика“. 

Извештај Комисије за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за 

израду докторске дисертације Тијане Ђорђевић под наведеним насловом је усвојен на I 

редовној седници Наставно-научног већа Физичког факултета Универзитета у Београду, 

одржаној 26.10.2016. године. На основу те одлуке, Веће научних области природно-

математичких наука Универзитета у Београду на седници одржаној 14.11.2016. године дало 

је сагласност на предлог теме докторске дисертације. 

Пошто смо прегледали поднети материјал и анализирали докторску дисертацију 

кандидата, подносимо Наставно-научном већу следећи 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

1.  Основни подаци о кандидату 

 

1.1. Биографски подаци 

   

Тијана Ђорђевић (до 25.10.2015. Маринковић) рођена је 06.08.1984. године у Сабрати, 

Либија. Основну школу завршила је у Сикирици, општина Параћин, а Математичку 

гимназију (прва три разреда) у Београду. 

Дипломирала је 11.07.2013. године на Физичком факултету Универзитета у Београду, 

смер Теоријска и експериментална физика, са просечном оценом 8.85 у току студија, и 

оценом 10 на дипломском раду под називом „Оптичке и диелектричне особине танких 

слојева оксида титана“. Његовом израдом руководио је др Давор Перушко, виши научни 

сарадник Института за нуклеарне науке „Винча“. Исте године уписала је докторске 

академске студије на Физичком факултету Универзитета у Београду. 

Од 01.12.2013. године запослена је у Лабораторији за атомску физику (040) Института 

за нуклеарне науке „Винча“. На седници Научног већа Института за нуклеарне науке 

„Винча“ одржаној 14.05.2015. године изабрана је, а на седници одржаној 19.07.2018. године 

реизабрана је у истраживачко звање истраживач сарадник. 

У периоду од 01.02. до 11.02.2016. године била је учесник Зимске школе у Ајдовшчини 

(Словенија) у склопу COST акције MP1306 под називом „Modern Tools for Spectroscopy on 

Advanced Materials: a European Modelling Platform“. 

Била је и учесник пројекта под називом „Теоријско истраживање интеракција 

наелектрисаних честица са графеном“, у оквиру програма билатералне научне и технолошке 

сарадње између Републике Србије и Народне Републике Кине за период 01.10.2015. - 

30.09.2017. године, чији је руководилац са српске стране др Иван Радовић, научни саветник 



Института за нуклеарне науке „Винча“. Тренутно је учесник пројекта под називом 

„Теоријско истраживање интеракција јона са графеном и графен/изолатор/графен 

композитима“, у оквиру програма билатералне научне и технолошке сарадње између 

Републике Србије и Републике Хрватске за период 01.05.2019. - 30.04.2021. године, чији је 

руководилац са српске стране др Иван Радовић, научни саветник Института за нуклеарне 

науке „Винча“. 

 

1.2. Научна активност 

 

Научноистраживачки рад Тијане Ђорђевић одвијао се под менторством др Ивана 

Радовића у оквиру Лабораторије за атомску физику Института за нуклеарне науке „Винча“. 

Од децембра 2013. године до децембра 2019. године била је ангажована на пројекту 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, под називом 

„Физички процеси у синтези нових наноструктурних материјала“ (ОИ 171023) чији су 

руководиоци били др Давор Перушко, виши научни сарадник Института за нуклеарне науке 

„Винча“, а потом др Сузана Петровић, научни саветник Института за нуклеарне науке 

„Винча“. Од јануара 2020. године учествује на пројекту Института за нуклеарне науке 

„Винча“ под називом „Нови материјали и нанонауке”. 

Област истраживања Тијане Ђорђевић везана је за интеракције наелектрисаних честица 

са наноструктурним материјалима, као и на депоновање и карактеризацију танких слојева са 

посебним акцентом на испитивање њихових оптичких особина.  

Тијана Ђорђевић је примарно ангажована на теоријском испитивању интеракција 

наелектрисаних честица са наноструктурним материјалима, конкретно са графеном. У 

радовима везаним за ову тему и објављеним у протеклом периоду испитује интеракције 

наелектрисаних честица (јона и јонског пара) са графеном на полубесконачној изолаторској 

подлози, као и са два слоја графена између којих се налази танак изолаторски слој. Део 

објављених резултата представља саставни део докторске дисертације. 

 

2. Опис предатог рада  

 

2.1. Основни подаци 

 

Докторска дисертација кандидата Тијане Ђорђевић, дипломираног физичара, под 

називом: „Теоријски модели плазмона у графену при интеракцији са наелектрисаним 

честицама“, урађена је под менторством др Ивана Радовића, научног саветника Института 

за нуклеарне науке „Винча“. Он испуњава све услове прописане за менторство и именован је 

за ментора одлуком Наставно-научног већа Физичког факултета Универзитета у Београду на 

седници одржаној 26.10.2016. године. 

Докторска дисертација је написана на српском језику на 88 странa, не рачунајући 

насловну страну, захвалнице, резиме, садржај, биографију аутора и изјаве. Докторска 

дисертација је подељена у 8 глава, садржи 30 слика и у библиографији је наведено 108 

референци. 

Резултати приказани у тези објављени су у једном раду у часопису Ultramicroscopy [1], 

једном раду у часопису Physical Review B [2], и једном раду у часопису Plasmonics [3]. 

 

2.2. Предмет и циљ рада 



 

Необичне особине плазмона (колективних електронских побуђења) у графену привлаче 

значајну пажњу задњих година, и са експерименталне и са теоријске тачке гледишта. 

Густину допирања графена је могуће контролисати помоћу спољашњег напона gate-а , што 

отвара могућности за електростатичку контролу његових електронских и оптичких особина, 

и чини, између осталог, графен идеалним материјалом за веома актуелно поље плазмонике, 

односно за примене у плазмоници на терахерц (THz) и инфрацрвеним (IR) учестаностима. 

Независно од тога да ли је графен допиран или није, приликом динамичке поларизације 

на високим учестаностима доминантни су високоенергијски међузонски прелази електрона 

који се у литератури често називају  π и π+σ плазмони. Код допираног графена се на ниским 

учестаностима појављује и колективни мод који носи назив Dirac-ов или 2Д плазмон.  

У плазмонским уређајима графен (или слојеви графена) окружен је поларним 

изолаторским слојевима који често подржавају јаке Fuchs-Kliewer-ове (FK), односно 

површинске оптичке фононске модове у области учестаности које су од интереса за 

технолошку примену. Поменути фононски модови представљају ефикасно средство за 

пригушење Dirac-ових плазмона. Такође, може доћи и до њихове јаке хибридизације са 

Dirac-овим плазмоном у оближњем слоју графена. Та плазмон-фонон хибридизација може 

потпуно да промени дисперзију колективних модова у графену и да значајно утиче на 

примену плазмонских уређаја заснованих на графен-изолаторским слојевима.   

Први циљ докторске дисертације представља проучавање хибридизације Dirac-овог 

плазмона у графену и површинских оптичких фононских модова у изолаторском слоју који 

га окружује. Упадни јон се може искористити за испитивање поменуте хибридизације и у 

том контексту се у тези проучавају ефекти који се јављају приликом интеракције 

наелектрисане честице са слојевитим структурама које садрже графен. У циљу испитивања 

Coulomb-ових интеракција које се јављају у овом случају, развијен је математички модел 

заснован на решавању Poisson-ове једначине методом Green-ових функција. Метод Green-

ових функција се показао као погодан за решавање услова на граници две средине са 

различитим диелектричним особинама. Поменутим методом се може израчунати индуковани 

електростатички потенцијал, а на основу њега се могу израчунати по дефиницији све 

величине које карактеришу интеракције наелектрисаних честица са посматраним системима. 

У оквиру дисертације је израчуната Green-ова функција за двослојне структуре са и без 

уметнутог слоја графена, као и трослојне структуре у случајевима са једним, два или без 

уметнутог слоја графена. Посматрани су системи графен/SiO2 и графен-Al2O3-графен. 

Једна од најчешће коришћених експерименталних техника за проучавање електронских 

и плазмонских особина материјала, међу којима је и графен, јесте спектроскопија 

енергијског губитка електрона (EELS – Electron Energy Loss Spectroscopy). Нарочито је 

погодна за испитивање колективних електронских побуђења (плазмона) у графену јер 

омогућава испитивање плазмона у широком опсегу учестаности, од IR (где доминира Dirac-

ов плазмон, односно нискоенергијски унутарзонски прелази) до ултраљубичастих (UV) 

учестаности (где доминирају π и π+σ плазмони, односно високоенергијски међузонски 

прелази). 

Други циљ докторске дисертације представља теоријско (аналитичко) моделовање 

EELS спектара, као и поређење теоријских модела са доступним експериментално добијеним 

EELS спектрима.  

 

2.3. Публикације чији су резултати приказани у дисертацији 



 

У овој докторској дисертацији приказани су резултати три рада  (од којих један припада 

категорији М21а, а друга два М21): 

 

1. T. Đorđević, I. Radović, V. Despoja, K. Lyon, D. Borka and Z. L. Mišković 

Analytical modeling of electron energy loss spectroscopy of graphene: Ab initio                              

study versus extended hydrodynamic model 

    Ultramicroscopy 184 (2018) 134–142  

    Категорија часописа: М21а  

    Импакт фактор 2.843 (2016) 

    ISSN: 0304-3991 

 DOI: 10.1016/j.ultramic.2017.08.014 

 

2. V. Despoja, T. Đorđević, L. Karbunar, I. Radović and Z. L. Mišković 

Ab initio study of the electron energy loss function in a graphene-sapphire-graphene 

composite system           

    Physical Review B 96 (2017) 075433 (1-17) 

    Категорија часописа: М21  

Импакт фактор 3.836 (2016) 

ISSN: 0375-9601 

DOI: 10.1103/PhysRevB.96.075433 

 

3. T. Marinković, I. Radović, D. Borka and Z. L. Mišković 

Probing the plasmon-phonon hybridization in supported graphene by externally  

moving charged particles                               

    Plasmonics 10 (2015) 1741–1749 

    Категорија часописа: М21 

Импакт фактор 2.738 (2013) 

ISSN: 1557-1955 

DOI: 10.1007/s11468-015-9993-3 

 

2.4. Преглед научних резултата изложених у дисертацији 

 

Ова докторска дисертација је подељена у осам глава. У првој глави је дат општи увод у 

коме је представљен преглед доступне литературе везане за графен и његову интеракцију са 

наелектрисаним честицама, као и мотивација за истраживања приказана у дисертацији. 

Након изложене мотивације дат је кратак приказ кључних резултата. 

У другој глави је дат кратак преглед основних физичкохемијских особина графена и 

високоенергијских и нискоенергијских плазмона у графену, као и опис Fuchs-Kliewer-ових 

фонона у поларним изолаторским слојевима и ефекта таласа. 

У трећој глави ове дисертације је развијен теоријски модел базиран на решавању 

Poisson-ове једначине методом Green-ових функција и изведене су Green-ове функције за 

случај двослојне структуре без графена и са укљученим слојем графена, као и за случај 

трослојне структуре без графена и са укључена два слоја графена. 

У четвртој глави је представљен теоријски (аналитички) модел EELS спектара за случај 

интеракције наелектрисане честице са „слободним“ графеном. Изведени су изрази за 

https://doi.org/10.1016/j.ultramic.2017.08.014


енергијски губитак наелектрисане честице, као и израз за густину вероватноће за губитак 

енергије (поглавље 4.1). У поглављу 4.2 је представљен проширени (extended) 

хидродинамички (eHD) модел. 

Комплетни резултати су приказани у петој глави. У поглављу 5.1 су анализирани 

ефекти који се јављају приликом интеракције наелектрисане честице која се креће паралелно 

са системом графен/SiO2 супстрат и узрокује плазмон-фонон хибридизацију Dirac-овог 

плазмона у графену и површинских оптичких фонона супстрата. Разматрани су случајеви за 

више брзина v које су реда величине Fermi-јеве брзине у графену Fv . Посебно је испитиван 

утицај густине допирања графена на поменуте ефекте. Закључено је да постоји комплексна 

веза између густине допирања графена, брзине честице и њеног растојања од графена. 

Ефекти плазмон/фонон хибридизације постају израженији са повећањем растојања честице 

од графена и при нижим густинама допирања. 

Такође је проучаван ефекат таласа, тј. анизотропних осцилација које могу да се јаве у 

индукованом потенцијалу који прати честицу. За побуђивање Dirac-овог плазмона у графену 

на статичком супстрату а самим тим и појаву ефекта таласа, неопходно је да брзине честице 

буду веће од Fv . Са друге стране, показано је да је у случају графена на супстрату који 

подржава фононе могућа појава ефекта таласа у индукованом потенцијалу и при брзинама 

честице мањим од Fv . Индуковани потенцијал сада има знатно већи домет од случаја када је 

супстрат статички. У овом случају плазмон-фонон хибридизација има мали утицај на 

зауставну силу и силу лика при брзинама честице Fv v . Зауставна сила је приметно већег 

интензитета од статичког случаја при брзинама 2 Fv v , док је код силе лика ово случај за 

брзине честице 5 Fv v . 

У поглављу 5.2 испитивана је плазмон-фонон хибридизација у систему графен-Al2O3-

графен, као и у системима графен-Al2O3-вакуум и вакуум-Al2O3-графен. Израчуната је 

диелектрична функција система графен-Al2O3-графен. У оквиру апроксимације случајних 

фаза нискоенергијске побуде електрона у π зони су апроксимиране безмасеним Dirac-овим 

фермионима (тзв. MDF-RPA метод). Применом MDF-RPA методе у оптичком лимиту као и 

Drude-овог модела израчунате су дисперзионе криве настале плазмон-фонон 

хибридизацијом. Израчунат је спектар енергијских губитака електрона ових система добијен 

помоћу MDF-RPA метода и добијени резултати су поређени са резултатима које је доц. др 

Вито Деспоја израчунао користећи ab initio RPA метод. Показано је доста добро слагање 

између резултата добијених MDF-RPA методом и ab initio RPA методом за вредности 

таласног броја до приближно 0.3 nm-1 (одговара вредности Fermi-јевог таласног броја 

графена kF допираног до Fermi-јеве енергије 0.2FE  eV). У оквиру MDF-RPA метода и ab 

initio RPA метода у оптичком лимиту, добијени су резултати који се одлично слажу за 

вредности таласног броја q до 0.1 nm-1. У оба модела је добијен спектар са јасно видљивим 

модовима насталим плазмон-фонон хибридизацијом. Природа ових модова је даље 

испитивана поређењем са дисперзионим кривама добијеним оптичким MDF-RPA методом у 

коме је урачуната проводност графена без пригушења, као и диелектрична функција 

комадног Al2O3 која подржава два трансферзална оптичка фонона.  

Дисперзионе криве добијене MDF-RPA методом у оптичком лимиту одлично описују 

плазмон-фонон хибридизацију у графен-Al2O3-графен систему за q ≤ 0.1 nm-1, што иде у 

прилог валидности семи-класичног MDF-RPA метода у оптичком лимиту. Са друге стране, 



показано је да коришћење само Drude-овог доприноса проводности графена даје добре 

резултате за q ≤ 0.01 nm-1. Са порастом таласног броја (за вредности q ≥ kF = 0.3 nm-1)  Dirac-

ов плазмон улази у зону Landau–овог пригушења и долази до његовог слабљења, док за исте 

вредности таласног броја долази до појаве модова налик на фононске. Енергије ових 

фононских модова одговарају површинским Fuchs-Kliewer-овим фононима Al2O3, које 

графен сада само делимично екранира. 

Поглавље 5.3 садржи резултате везане за теоријско моделовање π и π+σ плазмона, 

односно поређење различитих теоријских модела са доступним експериментално добијеним 

EELS спектрима. При испитивању интеракција брзих електрона са „слободним“ графеном 

изведени су изрази за енергијски губитак електрона, Eloss, и густину вероватноће за губитак 

енергије, P(ω). Израз који описује густину вероватноће је изведен у оптичком лимиту за 

случај када се сноп електрона креће под нормалним углом у односу на графен и зависи од 

оптичке проводности графена    . 

Показано је добро слагање реалног и имагинарног дела оптичке проводности графена 

који су израчунати у оквиру проширеног хидродинамичког модела (тзв. eHD модел) са 

резултатима које је доц. др Вито Деспоја израчунао користећи ab initio метод. Густина 

вероватноће енергијских губитака израчуната у оба модела је директно поређена са EELS 

спектрима добијеним у три независна експеримента. Постоји одлично квалитативно и добро 

квантитативно слагање теоријских модела и експерименталних резултата. Такође је показано 

да метод уклањања тзв. zero loss пика (ZL пик) из експериментално добијених EELS спектара 

доста утиче на његово слагање са теоријским моделима.  

На вишим енергијама теоријске криве које описују ( )P   доста зависе од вредности 

максималног сакупљеног унутар раванског расејаног таласног броја електрона. Мале 

вредности cq  доводе до брзог нестајања високоенергијских репова у спектру, што наликује 

на понашање реалног дела проводности графена на енергијама изнад π+σ плазмона. Са друге 

стране, велике вредности cq  узрокују споро опадање високоенергијских репова, што је у 

складу са понашањем имагинарног дела проводности графена. Такође, постоји одлично 

слагање доступних експерименталних резултата  са оба теоријска модела за 20 50   еV. 

У шестој глави су сумирани закључци до којих се дошло на основу резултата 

приказаних у оквиру ове докторске дисертације. 

У седмој глави се налазе додаци, а у осмој глави списак коришћене литературе.  
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	У периоду од 01.02. до 11.02.2016. године била је учесник Зимске школе у Ајдовшчини (Словенија) у склопу COST акције MP1306 под називом „Modern Tools for Spectroscopy on Advanced Materials: a European Modelling Platform“.
	Била је и учесник пројекта под називом „Теоријско истраживање интеракција наелектрисаних честица са графеном“, у оквиру програма билатералне научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Народне Републике Кине за период 01.10.2015. - 30.09.201...
	1.2. Научна активност
	Научноистраживачки рад Тијане Ђорђевић одвијао се под менторством др Ивана Радовића у оквиру Лабораторије за атомску физику Института за нуклеарне науке „Винча“. Од децембра 2013. године до децембра 2019. године била је ангажована на пројекту Министар...
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