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Zameranie výskumu 

Tím je zameraný na experimentálne a teoretické štúdium tzv. mäkkých kondenzovaných 

látok, pod ktorými sú chápané komplexné kvapaliny, predovšetkým roztoky makromolekúl 

a rôzneho druhu nanočastíc.  

Význam a prínosy výskumu 

Výskum je orientovaný najmä na javy, ktoré nie sú v súlade s existujúcimi modelmi vo fyzike 

kondenzovaných látok. Tím sa pokúša o vysvetlenie rozličných „anomálnych“ pozorovaní 

v suspenziách – neusporiadaných systémoch  mikro- a nanočastíc, ako sú Brownove častice 

a syntetické aj biologické makromolekuly. Nezvyčajné prejavy týchto systémov sú 

experimentálne skúmané najmä metódami reometrie a teoreticky popisované prostriedkami 

štatistickej fyziky. Cieľom je prispieť k tvorbe adekvátnych fenomenologických 

aj mikroskopických modelov, a tým k lepšiemu pochopeniu skúmaných zložitých látok.  

Riešenie aktuálnych problémov 

Aktuálne sa kolektív orientuje na štúdium fyzikálnych systémov s nemarkovovskou 

dynamikou, predovšetkým polymérových kvapalín. Opis vlastností týchto systémov vychádza 

z teórie Brownovho pohybu s pamäťou. Boli vyvinuté efektívne metódy riešenia 

zovšeobecnených Langevinových rovníc pre stochastickú dynamiku častíc, charakterizovaný 

tepelný šum, riadiaci častice, a opísaný jeho vplyv na určovanie veľmi malých síl pôsobiacich 

pri mikro- a nano-škálach. Pozornosť je venovaná dynamike dlhých polymérových retiazok 

a vplyvu pamäťových efektov hydrodynamického a viskózno-elastického charakteru na 

makroskopické vlastnosti roztokov makromolekúl. Medzi dôležité výstupy patrí 

zovšeobecnenie tzv. bead-spring modelov dynamiky polymérov, získanie nového popisu 

správania sa polymérových klbiek pri krátkych časoch a predpovedanie existencie 

dlhočasových chvostov v korelačných funkciách polymérových klbiek. Výpočty vnútornej 

viskozity a príbuzných parametrov polymérov sú vo veľmi dobrej zhode s experimentmi, 

realizovanými v spolupráci s ÚEF SAV v Košiciach. 
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