
1

Струковни зубни протетичар

БИОФИЗИКА

Јован Станковић



Термин биофизика (биолошка физика) увео је 1892.год. 

енглески статистичар Карл Пирсон као назив за научну 

област која настоји да повеже физику и биологију.

Одлуком првог међународног биофизичког конгреса 

1961.г. биофизика је призната као самостална наука.

Биофизика је интердисциплинарна наука 

(физика, хемија, биологија, медицина и математика).
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Биомеханика

Медицинска биомеханика:

испитује кинетику и динамику здравог и болесног човека и 

механичка својства његових органа и ткива с циљем да се 

целовитије сагледају 

реше проблеми у ортопедији, трауматологији, хирургији,  

стоматологији и другим областима  медицине.

Техничка биомеханика:

испитује биомеханичке системе уциљу решавања одређених 

проблема у техници (нпр. конструкција електронских помагала, 

израде нових материјала  и помагала, итд.).
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Неки примери

• велике силе и напрезања у усној шупљини 

(могу износити и до 1200 N)

• механичка својства биокомпозитних 

материјала (елестичност, ...)

• биокомпатибилност с ткивом
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Програм курса

 репетиторијум (већина области из Физике које 

су студенти изучавали до сада)

 упознавање са елементима Биофизике

 припрема студената за самостално решавање 

изабраних проблема у стоматолошкој пракси 

(физика и биофизика)

 припрема за полагање испита



Студијски програм: Струковни зубни протетичар

Назив предмета: Биофизика

Наставник: Јован Б. Станковић

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов: Нема

Циљ предмета

Стицање знања о основним физичким и биофизичким законитостима са којима се Струковни зубни протетичар срећe у пракси израде зубних

надокнада и ортодонских апарата.

Исход предмета

Студент је усвојио знања о физичким и биофизичким законитостима као основа за разумевање принципа деловања сила и њихов утицј на

ортодонске апарате, надокнаде и зубно-виличне кости. Студент је оспособљен да планира зубне надокнаде и ортодонске апарате и разуме

улогу и особине коришћеног протетичког материјала.

Садржај предмета

Теоријска настава

Основне физичке величине, димензиона анализа. Интернационални систем јединица. Мерење, мерни инструменти, стандарди, грешке

мерења. Основне величине у статици и кинематици. Основи механике и биомеханике вилице, зуба зубних надокнада и ортодонских апарат

(полуге, силе, притисак, ...). Физичке, физчко-хемијске и биофизичке карактеристике различитих зуботехничких материјала (отпорност,

торзија, смицање, ломњење). Принципи рада уређаја у стоматолошко-протетичарској лабораторији.

Практична настава

Конверзија јединица; Димензиона анализа. Типови полуга, примена, силе, ... Уређаји за испитивање особина материјала. Испитивање

карактеристика различитих материјала који се применјују у зуботехничкој пракси (показне вежбе). Биомеханика зуба и вилице (померање

зуба, ...), зубних надокнада, ортодонских апарата и импланта.
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Вежбе: 1

Методе извођења наставе

Интерактивна настава: предавања, семинарски радови, консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена

Завршни 

испит 

(опционо)

поена

активност у току предавања 15 тест 30

активност у току вежби
15 усмени 

испт

30-70

колоквијум-и 30

семинар 10
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Семинарски рад

• Јунгов модул елестичности

• Испитивања материјала замарањем

• Испитивања тврдоће материјала

• Испитивања лома материјала 

• Кидања при тангенцијалном напрезању

• Класичне методе статичких испитивања материјала 

затезањем, притиском и савијањем 

• Физичко-механичке и хемијске особине легура у стом. 

протетици

• Физичко-механичке и хемијске Карактеристике полимера за 

базу зубне протезе 7


