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ABSTRAKT 

Hlavným cieľom tejto práce bolo zoznámenie sa so základmi matematického popisu pohybu 

častíc v danom prostredí a s možnosťami softwérového balíku COMSOL. Modelovať základný 

Brownov pohyb častíc rôznych veľkostí v prostredí s rôznou viskozitou. Podľa softwérových 

možností modelovať pohyb v štruktúre polyméru alebo vo viskoelastickom prostredí. Posúdiť 

možnosti modelu pre využitie v mikroreológii a navrhnúť ďalší postup v tejto oblasti.  

 

ABSTRACT 

Main goal of this thesis was to became familiar with general mathematical description of 

particle motion in fluid and hydrogel media in COMSOL software. Simulate a basic Brownian 

motion of particles with various diameter in media with different density.  According to 

software options, simulate motion in polymer structure or in viscoelastic media. Consider an 

options of the model for use in microrheology and suggest next process in this field.   
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1 ÚVOD 

Reológia je vedná disciplína zoberajúca sa štúdiou toku a deformácie materiálov v odozve na 

vyvinuté napätie. Opisuje, ako viskózna je kvapalina, ako elastický je materiál. Pre 

komplexnejšie systémy ako sú polyméry sa charakterizujú aj viskózne aj elastické vlastnosti, 

teda viskoelastické. Bežné reologické meranie vyžaduje pomerne veľké množstvo materiálu, 

až niekoľko mililitrov.  

 Mikroreológia zastrešuje množstvo techník, ktoré charakterizujú viskózne a elastické 

vlastnosti tekutín. Umožňuje merať viskoelastické vlastnosti v širokom rozmedzí frekvencií. 

Množstvo vzorky materiálu môže odpovedať jednému femtolitru. Prostredníctvom vložených 

častíc umožňujú charakterizovať vnútornú štruktúru vzorky. Pri svojom tepelnom pohybe sú 

častice obmedzené štruktúrou materiálu. Mikroreologické metódy majú široké uplatnenie 

v medicíne, farmaceutickom priemysle či kozmetike. 

 Mikroreologické meranie predstavuje zdĺhavý proces, od prípravy vzoriek až po 

vyhodnotenie. Cieľom tejto práce je zoznámenie sa so základmi matematického popisu pohybu 

častíc v kvapalnom a hydrogélovom prostredí a s možnosťami softwérového balíku COMSOL. 

Zavedením softwaru COMSOL na fakulte skrátiť mikroreologické meranie použitím modelu 

na výpočet MSD. Pomocou MSD ďalej charakterizovať vlastnosti prostredia ako je viskozita 

či difúzny koeficient. Navrhnúť ďalšie využitie modelu v mikroreológii.  
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2 TEORETICKÁ ČASŤ 

 

2.1 Mikroreológia 

Mikroreológia zastrešuje množstvo techník, ktoré skúmajú malé vzorky a merajú lokálne 

viskózne a elastické vlastnosti materiálov pozorovaním pohybu častíc o veľkosti niekoľko 

mikrometrov. Základným princípom mikroreológie je vkladanie malých častíc do materiálu, 

ktoré slúžia ako sondy. Pri svojom tepelnom pohybe sú obmedzené štruktúrou materiálu. Podľa 

spôsobu pohybu týchto častíc rozdeľujeme mikroreológiu na dve skupiny, a to aktívnu-AMR 

a pasívnu-PMR [1]. 

 Na rozdiel od reológie umožňuje mikroreológia merať heterogenitu fyzikálnych vlastností 

vzorky s veľmi vysokým rozlíšením. Mikroreológia umožňuje merať viskoelastické vlastnosti 

v širokom rozmedzí  frekvencií, množstvo materiálu môže odpovedať jednému femtolitru a je 

možné zistiť ako je materiál ovplyvnený veľkosťou a povrchovými vlastnosťami sondy [1]. 

 Mikroreológia v podstate umožňuje detailnú charakterizáciu viskozity a elasticity 

biologických tekutín, a to aj z hľadiska tekutiny tvoriacej disperzné prostredie, a aj z hľadiska 

samotnej polymérnej siete [2]. 

 Metódy aktívnej mikroreológie používajú aktívnu manipuláciu malých častíc s využitím  

vonkajších síl pomocou magnetického poľa, elektrického poľa alebo pomocou iných 

mikromechanických síl. Tieto merania sú identické s klasickými mechanickými metódami 

reológie, pri ktorých je na vzorku vyvíjaný vonkajší tlak, a výsledné napätie je použité k 

získaniu šmykového modulu. Avšak častice o veľkosti mikrónu lokálne deformujú materiál a 

objavuje sa lokálna viskoelastická odozva. Aktívne metódy umožňujú pôsobenie veľkého tlaku 

na tuhý materiál [2]. 

 Druhou skupinou sú metódy pasívnej mikroreológie ktoré používajú len Brownov pohyb 

mikročastíc. Obe skupiny obsahujú veľké množstvo mikroreologických metód, z ktorých každá 

má určité výhody a nevýhody (viď Príloha 1). Medzi najbežnejšie používané pasívne metódy 

patrí jednočasticová mikroreológia PTM, nazývaná aj videomikroreológia, dvojčasticová 

mikroreológia TPM, difúzna vlnová spektroskopia DWS, mikroskopia atómových síl AFM a 

metóda dynamického rozptylu svetla DLS [3]. 

 

2.1.1 Jednočasticová mikroreológia- PTM 

Jednočasticová mikroreológia, nazývaná aj videomikroreológia, používa k pohybu častíc len 

Brownov tepelný pohyb. Pohyb týchto častíc môže byť určený až so sub-pixelovou presnosťou 

pomocou rôzneho softvéru. Pomocou videomikroreológie je možné sledovať mikroskopický 

pohyb biomolekúl a fluorescenčných sond, a tiež je možné použiť túto metódu aj k štúdiu 

prostredia bunky [4]. 
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 Informácie získané touto metódou umožňujú extrahovať dynamické chovanie biomolekúl a 

mechanické vlastnosti z prostredia bunky. Dynamický pohyb jednotlivých častíc v čase opisuje 

korelačná funkcia každej častice, ktorá je známa ako stredný kvadratický posun MSD, a je 

definovaná ako (𝛥 𝑥2(𝜏)): 

 〈𝛥𝑥2(𝜏)〉 = 〈∣∣𝑥(𝑡 + 𝜏) − 𝑥(𝑡)∣∣
2〉 (2.1) 

kde 𝑥 je d-dimenzionálna poloha častice, 𝜏 je časový interval a zátvorky naznačujú že ide o 

priemernú hodnotu v čase [5]. 

 V praxi je najzložitejšou časťou videomikroreologického experimentu analýza získaného 

videa, teda popis trajektórie častíc. Tieto analýzy sa obvykle skladajú z dvoch krokov. V prvej 

časti sú analyzované jednotlivé snímky kvôli získaniu koordinátov všetkých častíc na snímke. 

Následne sú analyzované trajektórie častíc na základe ich polohy na snímkach po sebe 

nasledujúcich. 

 Video analýza trajektórií sledovaných častíc môže zahrňovať kompletnú charakterizáciu 

lineárneho viskoelastického matrixu.  

 𝐷 =
𝑘𝐵𝑇

6𝜋𝑎𝜂
 (2.2) 

Rovnica Stokes-Einsteinova popisuje vzťah medzi difúznym koeficientom 𝐷, viskozitou 𝜂, 

polomer častíc 𝑎, Boltzmannovou konštantou 𝑘𝐵 a teplotou 𝑇 [5]. Tento vzťah však platí len 

pre guľaté častice a kvapaliny s nízkym Reynoldsovým číslom. 

 Mnoho materiálov sa však správa komplexne, vykazujú ako aj viskózne tak aj elastické 

vlastnosti. Odozvy takýchto materiálov sú typicky závislé na frekvencii, a závisia na časovom 

a dĺžkovom rozpätí merania. U týchto materiálov tepelne riadený pohyb vloženej guličky 

odráža viskózne ako aj elastické príspevky, ktoré sú odhalené pomocou MSD vložených 

indikátorov. Na rozdiel od  jednoduchej kvapaliny, kde sa MSD vložených indikátorov vyvíja 

lineárne s časom, v komplexných materiáloch sa MSD týchto indikátorov môže vyvíjať rôzne. 

  〈𝛥𝑥2(𝜏)〉 = 𝜏𝛼 (2.3) 

kde 𝛼 < 1 je difúzny exponent. Častice môžu vykazovať sub-difúzny pohyb 0 < 𝛼 < 1, alebo 

sa stanú lokálne obmedzené 𝛼 = 0 v dlhej dobe [5]. 

 Za predpokladu že kvapalina je vždy v tepelnej rovnováhe, a jej vlastnosti sa časom nemenia, 

je možné vyjadriť difúzny koeficient 𝐷 častíc z difúznej rovnice: 

 〈𝛥𝑥2(𝜏)〉 = 2𝑑𝐷𝜏 (2.4) 

Dosadením za 𝐷 z Stokes-Einsteinovej rovnice do tejto rovnice, získavame vzťah: 

 〈𝛥𝑥2(𝜏)〉 =
2𝑑𝜏𝑘𝐵𝑇

6𝜂𝜋𝑎
 (2.5) 

Ktorý popisuje vzťah medzi MSD, veľkosťou častíc 𝑎, viskozitou 𝜂, a teplotou 𝑇. 

 

 



 

9 

 

 V prípade čistého homogénneho elastického materiálu stabilná hladina MSD nastáva vtedy, 

keď hustota tepelnej energie guličky je rovná hustote elastickej energie v sieti, ktorá je 

deformovaná posunom guličky. 

 〈𝛥𝑥2(𝜏 → ∞)〉 =
𝑘𝐵𝑇

𝑎𝜋𝐺´
 (2.6) 

Podobne ako harmonický oscilátor, elastickú energiu deformácie materiálu môžeme chápať ako 

energiu pružiny s konštantou úmernou k 𝐺´𝑎. Energia pružiny je tepelná energia 𝑘𝐵𝑇 [5]. 

 Výhodou videomikroreológie je väčší frekvenční rozsah oproti klasickej mikroreológii. 

Hlavnú rolu vo frekvenčnom rozsahu tejto metódy predstavujú vlastnosti použitej kamery. 

 

2.1.2 Dvojčasticová mikroreológia-TPM 

Jednočasticová mikroreológia je vhodná pre meranie homogénnych materiálov, avšak 

nevýhodou je, že častica svojim pohybom upravuje len najbližšie okolie. Výsledkom meraní sú 

teda reologické vlastnosti najbližšieho okolia častice a nie celého materiálu.  

 Dvojčasticová mikroreológia eliminuje lokálne zmeny sledovaním pohybu dvojice častíc. 

Tento pohyb nie je ovplyvnený veľkosťou ani tvarom častíc a dokonca je nezávislý na 

špecifickej interakcií medzi povrchom častice s prostredím. Pri dvojčasticovej mikroreológii je 

pozorovaná vzdialenosť dvojice častíc r, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 10-100 𝜇𝑚, na rozdiel 

od jednočasticovej mikroreológie kde je sledovaná veľkosť individuálnej častice a. Tento nárast 

vzdialenosti znamená, že technika dvojčasticovej mikroreológie je citlivejšia na heterogénnu 

vzorku, s rozmerom menším ako je vzdialenosť sledovaných častíc. Výsledkom merania sú 

reologické vlastnosti celého materiálu, na rozdiel od jednočasticovej mikroreológie, ktorá 

takéto výsledky neposkytuje [5]. 

 Nevýhodou dvojčasticovej mikroreológie je nutnosť sledovania veľkého počtu častíc oproti 

jednočasticovej. Ďalšou nevýhodou je vysoké percento šumu a nečistôt, ktoré je súčasťou 

signálu pri meraní korelačného pohybu [6]. 

 

2.1.3 Difúzna vlnová spektroskopia-DWS 

DWS je technika vo veľkej miere používaná k štúdiu dynamických vlastností materiálov 

širokého rozsahu,  ako napríklad koloidné suspenzie, gély, peny, polymérne roztoky a veľa 

ďalších. Na analýzu vzorky pomocou DWS je použitý viacnásobný rozptyl svetla. 

 Napriek tomu že DLS má široké využitie pri štúdiu veľkého počtu fyzikálnych systémov, je 

táto metódy obmedzená viacnásobným rozptylom svetla. Riešením tohto problému sa stala 

metóda DWS, ktorá na rozdiel od DLS je vhodná aj pre zakalené vzorky. Z tohto dôvodu bol 

uprednostnení rozvoj DWS na úkor DLS. 
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 DWS prístroj je veľmi podobný prístroju pre DLS, obsahuje laserový zdroj, jednoduchý 

optický prvok, držiak, detektor a digitálny korelátor. Hlavným rozdielom je absencia 

goniometru pri DWS a taktiež nedochádza k uhlovej závislosti medzi budúcim žiarením a 

detektorom [7]. 

 Nevýhodou metódy DWS je vysoká koncentrácia sledovaných častíc pre dosiahnutie limitu 

viacnásobného rozptylu [3]. 

 

2.1.4 Mikroskopia atómových síl-AFM 

AFM metóda používa mikromechanické sily vytvorené pomocou atómového silového 

mikroskopu na pozorovanie mechanickej odozvy. Atómový silový mikroskop, bol vynájdený v 

roku 1986, má široké využitie pri štúdiu štruktúry jemných a biologických materiálov [8]. 

 Atómový silový mikroskop je odlišný od bežných mikroskopov, pretože nepoužíva na 

vytvorenie obrazu svetlo alebo elektróny na povrchu ako optický alebo elektrónový mikroskop.  

Atómový silový mikroskop sa fyzicky dotýka povrchu vzorky veľmi ostrou sondou, vytvárajúc 

topografiu povrchu. Výsledkom je teda troj-dimenzionálny obraz [0]. 

 AFM je metóda ktorá umožňuje vidieť a merať povrchovú štruktúru s vysokým rozlíšením a 

vysokou presnosťou. Umožňuje napríklad zobraziť usporiadanie individuálnych atómov vo 

vzorke, alebo umožňuje vidieť štruktúru jednotlivej molekuly. AFM má veľké výhody, pretože 

je možné zobraziť takmer každú vzorku. Môže ísť o veľmi tvrdý materiál ako keramika či 

disperzia kovových nanočastíc, či naopak veľmi mäkký materiál ako vysoko pružné polyméry, 

bunky či jednotlivé molekuly DNA [0]. 

 

2.1.5 Metóda dynamického rozptylu svetla-DLS 

Metódy dynamického rozptylu svetla sú rozdelené do dvoch hlavných skupín. Prvé používajú 

koreláciu fotónov na meranie distribučnej frekvencie rozptýleného svetla a tie, ktoré priamo 

merajú distribučnú frekvenciu umiestnením monochromátoru pred detekčný fotonásobič. 

Metódu DLS zaviedol prvý krát Leon Brillouin v roku 1914, keď publikoval krátky článok 

opisujúci distribučnú frekvenciu rozptýleného svetla z tepelne excitovaného kolísania hustoty 

v izotropickom telese [10]. 

 Typická aparatúra DLS pozostáva zo svetelného zdroja, goniometru ktorý obsahuje vzorku a 

definuje geometriu rozptylu, detektoru a digitálneho korelátoru [5]. 

 DLS patrí medzi  najrozšírenejšie metódy, ktoré skúmajú nehomogenitu v malom objeme. 

Najčastejšie skúmané materiály sú polymérne zmesi, gély či koloidné suspenzie. 
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2.2 Brownov pohyb 

Existuje množstvo teórií ktoré opisujú makroskopický obraz vznikajúci v náhodnom systéme 

definovanom radom náhodných mikroskopických javov. Na mikroskopickej úrovni, v každom 

časovom kroku, sa častice náhodne posunú, napríklad pôsobením druhej častice alebo vonkajšej 

sily [11]. 

 Tento pohyb bol prvý krát pozorovaný biológom Robertom Brownom v roku 1827 pri 

pozorovaní peľových zrniek vo vode. Aby vylúčil možnosť, že ide o prejav prípadného života, 

opakoval tento experiment s časticami prachu. Podstatu tohoto javu však objasnil až Albert 

Einstein v roku 1905, vychádzajúc z kinetickej teórie látok [12]. 

 Brownov pohyb je makroskopický obraz vznikajúci  náhodným pohybom 

v d- dimenzionálnom priestore. Tento pohyb je tým intenzívnejší, čím sú častice menšie a čím 

je vyššia teplota.  

 Intenzita tepelného pohybu častíc väčších než 4 𝜇m už nie je rozpoznateľná [13].  

 

2.2.1 Difúzia 

Brownova častica je obklopená molekulami disperzného prostredia, ktoré vykonávajú 

translačný tepelný pohyb. Neustále narážajú do seba a do častíc, čím ich uvádzajú do tepelného 

pohybu. Dôsledkom tohto pohybu je samovoľné vyrovnávanie koncentrácií [13].  

 Difúzia je prejavom Brownovho pohybu, jej základnou hnacou silou je gradient chemického 

potenciálu (gradient koncentrácie) v jednotlivých častiach sústavy. Smer difúzie je zhodný so 

smerom chemického gradientu, z prostredia s vyššou koncentráciou do prostredia s nižšou 

koncentráciou, v snahe vytvorenia rovnováhy. Tento dej je možné popísať I. Fickovým 

zákonom: 

 𝑗 = −𝐷
𝑑𝑐

𝑑𝑥
 (2.7) 

kde 𝐷 je difúzny koeficient a 𝑑𝑐/𝑑𝑥 je gradient koncentrácie. 

 Iný spôsob vyrovnávania koncentrácií sa uplatňuje, ak je disperzný systém oddelený od 

čistého disperzného prostredia polopriepustnou (semipermeabilnou) membránou. 

Semipermeabilná membrána prepúšťa molekuly čistého disperzného prostredia ale zabraňuje 

prechodu disperzných častíc. Nastáva prechod molekúl disperzného prostredia do disperzného 

systému, tento dej sa nazýva osmóza. Osmózu je možné zastaviť pôsobením pretlaku na strane 

disperzného systému. Veľkosť tlaku ktorý je potrebný na zastavenie osmózy sa nazýva 

osmotický tlak. Rovnako ako intenzita tepelného pohybu aj rýchlosť difúzie a aj rýchlosť 

osmózy, za inak rovnakých podmienok klesá s rastúcou veľkosťou častíc [13].  
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2.2.2 Sedimentácia 

Na každú sústavu na Zemi pôsobí zemská gravitácia, ktorej vplyv je zanedbateľný len pri 

sústavách s vyšším stupňom disperzity. Ešte väčší účinok než gravitačná sila má odstredivá sila 

spôsobená rýchlym otáčaním. Obe sily uvádzajú do pohybu disperzné častice, teda spôsobujú 

sedimentáciu [13]. 

 Koloidné častice sa pôsobením gravitačnej sily 𝐹𝑔 pohybujú v smere sily - sedimentujú. 

Pohyb častíc v gravitačnom poli závisí na ich hmotnosti, tvare, hustote a tiež na vlastnostiach 

prostredia v ktorom sa pohybujú [12]. 

 Rýchlosť sedimentácie 𝑣 v rovnovážnom stave môžeme spočítať podľa rovnice: 

 𝑣 =
𝐹ℎ

𝜁
 (2.8) 

Kde 𝐹ℎ je hybná sila.  

 

2.3 COMSOL softvér 

COMSOL Multiphysics je univerzálny softvér založený na pokročilých numerických metódach 

pre modelovanie a simuláciu fyzikálnych problémov. S viac ako 30 modulmi produktov, je 

možné rozšíriť základnú simulačnú platformu pre fyzikálne rozhrania o nástroje pre elektrické 

a mechanické rozhranie, prúdenie tekutín či chemické aplikácie. Je možné pripojiť doplnkové 

softvéry pre simulácie s technickými výpočtami ako napríklad CAD a ECAD softvér. Pomocou  

COMSOL Multiphysics je možné ľahko rozšíriť konvenčné modely pre jeden typ fyziky na 

model multifyziky, ktorý rieši spojené fyzikálne javy súčasne. Softvér nevyžaduje podrobné 

znalosti z matematiky či numerickej analýzy, a je možné virtuálne simulovať prakticky 

čokoľvek [14]. 

 

2.3.1 Modul sledovania častíc 

Tento modul rozširuje základnú platformu COMSOL o výpočet trajektórie častíc v kvapalinách 

alebo v elektromagnetickom poli, vrátane interakcií medzi dvomi časticami, kvapalinou 

a časticou, kvapalinou a poľom. Umožňuje bez problémov kombinovať ľubovoľný modul pre 

konkrétnu aplikáciu. Častice môžu byť hmotné no aj nehmotné. Pohyb je riadený 

Newtonovými, Lagrangianovými alebo Hamiltonovými formuláciami klasickej mechaniky. 

Hraničné podmienky môžu byť uložené v časticiach na stenách aby im  umožňovali zamrznúť, 

stáť,  naraziť, zmiznúť či difúzne sa odraziť. 

 Pre každú časticu je diferenciálna rovnica riešená pre každú zložku jej polohového vektora. 

To znamená, že tri diferenciálne rovnice sú riešené pre každú časticu v 3D a dve diferenciálne 

rovnice pre 2D. V každom časovom kroku  sú sily pôsobiace na každú časticu vyjadrené z 

vypočítaných polí na aktuálnu pozíciu častice. Ak model zahŕňa interakcie medzi dvomi 

časticami, potom sú sily zahrnuté v celkovej sile. Pozícia častice sa potom aktualizuje a proces 

sa opakuje, kým sa nedosiahne zadaný koncový čas simulácie.  
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 Pretože tento modul používa veľmi všeobecné formulácie pre výpočet trajektórie častice, je 

možné použiť toto rozhranie aj pre modelovanie pohybu nabitých častíc v elektromagnetickom 

poli, planetárny a galaktický pohyb, a pohyb častíc v laminárnom, turbulentnom či 

dvojfázovom systéme [14]. 

 

2.4 Riešenie Langevinovej rovnice  

Uvažujme o Brownovej častici ktorá koná náhodný pohyb v dôsledku zrážok s veľkým počtom 

molekúl média v rovnakom čase. Ak teda častica interaguje s mnohými inými časticami, je 

vhodnejšia štatistická analýza ako presná mechanická analýza [15].  

 Teraz si ukážeme  taký náhodný pohyb, aby sme si predstavili niektoré jeho vlastnosti. 

Predstavme si Brownovu časticu pohybujúcu sa veľkou počiatočnou rýchlosťou cez kvapalinu. 

Rýchlosť častice klesá s rastúcim časom, podobne ako guľka pri prechode balistickým gélom. 

Úbytok rýchlosti je spôsobený molekulovým „trením“, v dôsledku mnohých náhodných zrážok 

častice s ostatnými molekulami okolitej kvapaliny. Toto spomalenie v mnohých systémoch 

možno považovať za úmerné k rýchlosti, čo je užitočná a pravdepodobne postačujúca 

aproximácia. Avšak trecie spomalenie nemôže byť úplne hladké, pretože sily pôsobiace na 

časticu sú dôsledkom náhodných zrážok častice s molekulami kvapaliny, kolíšu a len 

v priemere majú presne opačný smer ako rýchlosť častice. Takéto náhodné sily pôsobia na 

časticu aj vtedy, keď stojí na mieste ( rýchlosť je nulová). Môžeme napísať rovnicu Brownovho 

pohybu častice ako: 

 𝑚
𝑑𝒗

𝑑𝑡
= −𝜁𝒗 + 𝑓(𝑡) (2.9) 

Kde 𝑚 je hmotnosť častice, 𝒗 je rýchlosť častice, 𝜁 je frikčný koeficient a 𝑓(𝑡) je sila 

predstavujúca náhodný komponent interakcie častice s tekutinou. Táto rovnica sa nazýva 

Langevinova rovnica, pomenovaná po Francúzskom fyzikovi Paulovi Langevinovy, ktorý 

pracoval na problematike Brownovho pohybu [15]. 

 Kvôli definícii frikčného členu −𝜁𝒗 je priemer odchýlok od priemernej sily nulový, teda 

zanikne.  

 〈𝑓(𝑡)〉 = 0 (2.10) 

Ak vezmeme celkový priemer Langevinovej rovnice, teda priemer pohybu mnohých 

nezávislých Brownových častíc, dostávame: 

 
𝑚

𝑑〈𝑣〉

𝑑𝑡
= −𝜁〈𝑣〉 (2.11) 

Z tejto rovnice vidíme, že veľká počiatočná rýchlosť sa priemerne rozpadne na nulu 

s relaxačným časom 𝑚/𝜁. Počiatočná kinetická energia Brownových častíc sa takto premení na 

náhodný tepelný pohyb tekutiny – teplo. Táto konverzia, nazývaná disipácia, sa vyskytuje 

v dôsledku kolízie častíc s molekulami média. Vzniká teda predpoklad že frikčný koeficient 

súvisí z kolísavou silou 𝑓(𝑡). Neskôr sa k tejto problematike vrátime [15].  
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 Ďalej použijeme Langevinovu rovnicu na odvodenie MSD Brownovej častice. 

Predpokladáme že MSD v čase 𝑡 je rovné 2𝐷𝑡. Tento predpoklad spolu s Langevinovou 

rovnicou poskytuje dôležité spojenie medzi difúznym koeficientom 𝐷 a frikčným koeficientom 

𝜁. Začneme tým že obe strany Langevinovej rovnice vynásobíme súradnicou 𝑥: 

 𝑚𝑥
𝑑�̇�

𝑑𝑡
= −𝜁𝑥�̇� + 𝑥𝑓(𝑡) (2.12) 

Kde nahradíme 𝑣 za �̇�. 

 �̇� =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑣 (2.13) 

Prvý člen takto vzniknutej rovnice môžeme napísať ako: 

 𝑚𝑥
𝑑�̇�

𝑑𝑡
= 𝑚 [

𝑑

𝑑𝑡
(𝑥�̇�) − �̇�2] (2.14) 

Dostávame tak celkový priemer rovnice Langevinovej vynásobenej súradnicou x. 

 
𝑚 [

�̇�

𝑑𝑡
(𝑥�̇�)] = −𝜁〈𝑥�̇�〉 + 𝑚〈�̇�2〉 (2.15) 

 Nezabúdajme na to, že sme vynechali fluktuačný člen 〈𝑥𝑓(𝑡)〉, ktorý je možné zapísať ako 

〈𝑥〉〈𝑓(𝑡)〉. Pretože predpokladáme, že sily sú nezávislé na polohe častice v kvapaline a že 

𝑓(𝑡) = 0, potom tento člen mizne. Člen 𝑚〈�̇�2〉 je rovný 𝑘𝐵 𝑇 pre častice s jedným stupňom 

voľnosti, dostávame teda: 

 𝑚
𝑑

𝑑𝑡
〈𝑥�̇�〉 = −𝜁〈𝑥�̇�〉 + 𝑘𝐵 𝑇 (2.16) 

Riešením tejto rovnice je: 

 〈𝑥�̇�〉 = 𝐴𝑒−𝜁𝑡/𝑚 +
𝑘𝐵 𝑇

𝜁
 (2.17) 

Na určenie integračnej konštanty je potrebné si zvoliť počiatočné podmienky 𝑥 = 0 v čase  

 𝑡 = 0, vzniká nám: 

 𝐴 = −
𝑘𝐵 𝑇

𝜁
 (2.18) 

Riešenie rovnice (2.16) môžeme overiť deriváciou rovnice (2.17) a použitím rovnice (2.18). 

Prepísaním 〈𝑥�̇�〉 ako: 

 〈𝑥�̇�〉 =
1

2

𝑑

𝑑𝑡
〈𝑥2〉 (2.19) 

Dostávame rovnicu: 

 1

2

𝑑

𝑑𝑡
〈𝑥2〉 =

𝑘𝐵 𝑇

𝜁
(1 − 𝑒−𝜁𝑡/𝑚) (2.20) 
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Integráciou rovnice (2.20) sa dostávame k požadovanému vyjadreniu MSD Brownovej častice. 

 〈𝑥2〉 =
2𝑘𝐵 𝑇

𝜁
[𝑡 −

𝑚

𝜁
(1 − 𝑒−𝜁𝑡/𝑚)] (2.21) 

 Vezmeme si dva limitujúce prípady, ktoré poskytujú prehľad o význame tejto rovnice. Pre 

dobu omnoho kratšiu ako relaxačný čas, 𝑡 ≪ 𝑚/𝜁, môžeme exponenciálne rozšíriť rovnicu 

prostredníctvom výrazu 𝑡2.  

 〈𝑥2〉 =
𝑘𝐵 𝑇

𝑚
𝑡2 (2.22) 

Teda stredný posun v čase t je (𝑘𝐵 𝑇/𝑚)1/2𝑡 kde faktor (𝑘𝐵 𝑇/𝑚)1/2 vyjadruje strednú 

kvadratickú rýchlosť. Pripomíname fakt že pre veľmi krátke časové úseky podstupujú 

Brownove častice voľný pohyb. Časový interval pre krátky čas je daný podmienkou 𝑡 ≪ 𝑚/𝜁 

teda frikčným koeficientom [15]. 

 Druhým limitujúcim prípadom sú časy omnoho dlhšie ako relaxačný čas, 𝑡 ≫ 𝑚/𝜁. Rovnica 

(2.21) sa nám zjednoduší na: 

 〈𝑥2〉 =
2𝑘𝐵 𝑇

𝜁
𝑡 (2.23) 

Počas takého dlhého obdobia Brownove častice uskutočňujú tak veľké množstvo zrážok, že 

korelácia interakcií zmizne a MSD je potom sekvencia nekorelovaných udalostí, náhodný 

pohyb [15].  

Dostávame dôležitý vzťah medzi MSD a frikčným koeficientom 𝜁. 

 〈𝑥2〉 =
2𝑘𝐵 𝑇

𝜁
𝑡 = 2𝐷𝑡 (2.24) 

Ktorý môžeme zapísať aj ako vzťah, ktorý nazývame Einsteinovou rovnicou: 

 𝐷 =
𝑘𝐵 𝑇

𝜁
 (2.25) 

 V kvapalnom a hydrogélovom prostredí sú zrážky častíc s ostatnými molekulami tak časté, 

že okamžitú rýchlosť častice nie je možné odmerať. Intenzitu nepravidelného pohybu 

s kľukatou trajektóriou vyjadrujeme pomocou veličiny ktorá sa nazýva stredný posun 

a označujeme ju 𝑥 (viď Obrázok č. 1). Stredný posun častice je náhodná premenná ktorá má 

dĺžkový rozmer [13].  
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Obrázok č. 1: Stredný posun 

 

 Rýchlosť pohybu častice disperzným prostredím rastie s veľkosťou hybnej sily a klesá s 

rastúcim odporom prostredia. Proti hybnej sile (napr. gravitačná pri sedimentácii) pôsobí brzdná 

sila 𝑭𝑓 ktorá je úmerná rýchlosti pohybu 𝒗. 

 𝑭𝑓 = − 𝜁𝒗 (2.26) 

Frikčný koeficient závisí na tvare a veľkosti častíc a rastie zo stúpajúcou viskozitou prostredia.  

 𝜁 = 6𝜋𝑎𝜂 (2.27) 

Kde 𝜂 je viskozita disperzného prostredia a 𝑎 je polomer častíc. Rovnica bola odvodená za 

predpokladov že guľatá častica je taká veľká, že môžeme disperzné prostredie považovať za 

kontinuum bez molekulárnej štruktúry. Ďalej že kvapalné prostredie sa na povrchu častice 

nekĺže, ale sa na ňom lepí. Disperzné prostredie je natoľko zriedené, že jednotlivé častice sú od 

seba dostatočne vzdialené, takže hydrodynamický profil kvapaliny okolo častice nie je 

ovplyvňovaný rýchlostným profilom kvapaliny obtekajúcej druhú časticu. Túto rovnicu 

nazývame Stokesova rovnica [13]. 

Dosadením do Einsteinovej rovnice za 𝜁 zo Stokesovej rovnice dostávame: 

 𝐷 =  
𝑘𝐵 𝑇

6𝜋𝑎𝜂
 (2.28) 
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Difúzny koeficient rastie s teplotou, pretože difúzia je dôsledkom tepelného pohybu a jej hybná 

sila je úmerná 𝑘𝐵 𝑇, a z dôvodu že viskozita prostredia s rastúcou teplotou klesá. Tieto závery 

platia aj pre MSD [13]. 

 Meranie difúzneho koeficientu môžeme podľa histórie rozdeliť na dve obdobia. Prvým je 

klasické obdobie kde sa difúzny koeficient stanovoval pomocou metódy voľnej difúzie.  

Druhým je obdobie kde sa nahradzuje metóda nepriameho stanovenia 𝐷 metódami založenými 

na kvazielastickom rozptyle svetla. V kvapalnom a hydrogélovom prostredí sú zrážky, spojené 

so zmenou smeru častíc, s ostatnými molekulami tak časté, že v dobe medzi zrážkami emitujú 

len krátky sled vĺn rozptýleného svetla. Použitie Dopplerovho princípu by za takýchto okolností 

nebolo adekvátne, preto bolo vypracovaných množstvo teórii o vplyve chaotického tepelného 

pohybu na vlastnosti rozptýleného svetla. Týmito vlastnosti sú najčastejšie tvar a šírka spektra, 

dynamika fluktuácií intenzity. Metódou kvazielastického rozptylu svetla je možné okrem 

translačného pohybu stanoviť aj rotačný pohyb častíc, pri ohybných makromolekulách sa takto 

študuje dynamika intramolekulárne-rotačného pohybu [13].  

 Z nameranej hodnoty difúzneho koeficientu 𝐷 je možné vypočítať veľkosť guľatej častice. 

Ak však má častica iný alebo neznámy tvar, potom sa definuje hydrodynamicky ekvivalentná 

guľatá častica. Polomer vypočítaný z Einsteinovej rovnice je potom nazývaný hydrodynamický 

polomer 𝑅𝐻. 

 𝑅𝐻 =
𝑘𝐵 𝑇

6𝜋𝜂𝐷
 (2.29) 

 Keďže nemeriame v prítomnosti koncentračného rozhrania, je difúzny koeficient stanovený 

z kvazielastického rozptylu svetla definovaný ako koeficient samodifúzie. To znamená, že 

difúzia prebieha v disperznom prostredí s homogénnou koncentráciou. Koeficient samodifúzie 

by mohol byť určený aj klasickou metódou, ak by sa sledovalo rozhranie medzi disperzným 

systémom a rovnakým systémom ktorého disperzný podiel bude označený rádioaktívnym 

izotopom. Koeficient samodifúzie je teda rovný difúznemu koeficientu len v limite 

nekonečného zriedenia [13].  

 

3 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

V experimentálnej časti bude detailne rozobraný model pre výpočet MSD v programe Comsol. 

Výsledky modelu budú porovnané s mikroreologickými meraniami a s výpočtom podľa 

Langevinovej rovnice. Na modelovanie bola použitá verzia programu Comsol Multyphysics 

5.3a. 

 

3.1 Výpočet MSD pomocou Langevinovej rovnice 

Vychádzame zo základného tvaru rovnice (2.21): 

 〈𝑥2〉 =
2𝑘𝐵 𝑇

𝜁
[𝑡 −

𝑚

𝜁
(1 − 𝑒−𝜁𝑡/𝑚)] (3.1) 
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Za frikčný koeficient 𝜁 dosadíme zo Stokesovej rovnice: 

 〈𝑥2〉 =
2𝑘𝐵 𝑇

6𝜋𝑎
[𝑡 −

𝑚

6𝜋𝑎
(1 − 𝑒−6𝜋𝑎𝑡/𝑚)] (3.2) 

Hmotnosť častice nahradíme 𝑉𝜌: 

 〈𝑥2〉 =
2𝑘𝐵 𝑇

6𝜋𝑎
[𝑡 −

𝑉𝜌

6𝜋𝑎
(1 − 𝑒−6𝜋𝑎𝑡/𝑉𝜌)] (3.3) 

Keďže počítame MSD pre guľaté častice spočítame objem gule 𝑉 podľa vzorca 
4

3
𝜋𝑎3 

a dostaneme: 

 

〈𝑥2〉 =
2𝑘𝐵 𝑇

6𝜋𝑎
[𝑡 −

4
3 𝑎2𝜌

6
(1 − 𝑒−6𝑡/

4
3

𝑎2𝜌)] (3.4) 

Modelový príklad počítame pre tieto hodnoty z dát Lucie Hradeckej: dosadíme za 𝑇 = 25 +

273,15 = 298,15 𝐾, 𝑘𝐵 = 1,3806488 ∙ 10−23 𝐽/𝐾, 𝜌 = 1050 𝑘𝑔/𝑚3, 𝑎 = 10−6 𝑚,  =

0,001437264 𝑃𝑎/𝑠 a 𝑡 = 5 ∙ 10−7 𝑠. Po niekoľkých matematických úpravách dostávame 

rovnicu: 

 
〈x2〉=

2∙1,3806488∙10-23∙298,15

6π∙0,001437264∙10-6
[5∙10-7

−
2 ∙ 10−12 ∙ 1050

9 ∙ 0,001437264
(1-e

-2∙0,001437264∙
5∙10-7

9∙10-12∙1050)] =1,0488∙10-19m2 

(3.5) 

 

Vypočítané hodnoty MSD boli vnesené do grafu v závislosti na čase (Obrázok č. 2). 

 

Obrázok č. 2: Závislosť MDS na čase, podľa Langevinovej rovnice. 
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3.2 Modelovanie v Comsole 

3.2.1 Modelovanie 2D Brownovho pohybu vo viskóznom prostredí 

Difúzne rovnice sú riešené dvoma rôznymi spôsobmi. Najskôr je vypočítaná koncentrácia 

pomocou rozhrania „Transport for Diluted Species“. Rozhranie používa kontinuálny model, 

v ktorom sa koncentrácia vypočíta pomocou metódy konečných prvkov. Rovnica ktorá opisuje 

vývoj koncentrácie v tekutine (𝑢 = 0): 

 𝜕𝑐

𝜕𝑡
+ ∇ (−𝐷∇𝑐) = 0 (3.6) 

Kde difúzny koeficient 𝐷 je definovaný podľa Stokes-Einsteinovej rovnice pre guľaté častice 

a nízke hodnoty Reynoldsovho čísla [16]. 

 Počiatočná koncentrácia v bode (0,0) je daná Diracovou funkciou delta: 

 𝑐𝑜 = 𝛿(0,0) (3.7) 

 To znamená že počiatočná koncentrácia je na začiatku nekonečne veľká a nulová všade inde, 

takže plošný integrál nad akoukoľvek oblasťou obsahujúcou začiatok je jednotný. Pretože 

počiatočná podmienka je nekonečne veľká v jednom bode, nie je praktická na modelovanie. 

Preto má počiatočná koncentrácia veľmi vysokú konečnú hodnotu v malej oblasti okolo 

začiatku (Obrázok č. 3) [16]. 

 

Obrázok č. 3: Koncentrácia po 100 sekundách 
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Model pozostáva z dvoch sústredných kruhov, tzv. domén, z nich menší má rozmer 2,5·10- 4 m 

a väčší má 5·10-4 m (Obrázok č. 4). Koncentrácia difunduje zo stredu (0,0) do všetkých smerov 

(Obrázok č. 3).  

 

Obrázok č. 4: Domény 

 Po zadanom čase časť počiatočnej koncentrácie difunduje z vnútornej do vonkajšej domény. 

Pravdepodobnosť presunu pre difúziu z vnútornej do vonkajšej domény je definovaná ako: 

 
𝛼 =

∫ 𝑐𝑑𝑆
𝑜

∫ 𝑐𝑑𝑆
𝐼

+ ∫ 𝑐𝑑𝑆
𝑜

 (3.8) 

Kde 𝑂 označuje vonkajšiu doménu a 𝐼 označuje vnútornú doménu [16]. 

Druhým spôsobom modelovania je riešenie pomocou rozhrania „Particle Tracing for Fluid 

Flow“. Kombináciou Brownovej sily a Frikčnej sily dostávame rovnice pohybu: 

 𝑑

𝑑𝑡
(𝑚𝒗) = 𝑭𝑓 + 𝑭𝑏 (3.9) 

Kde 𝑭𝑓 je brzdná sila a 𝑭𝑏 je Brownova sila. 

 
𝑭𝑓 = (

1

𝜏𝑝
)  𝑚 (𝒖 − 𝒗) (3.10) 

Kde 𝜏𝑝 je čas rýchlosti odozvy častice.  

 
𝜏𝑝 =

𝜌 ∙ 𝑑2

18𝜂
 (3.11) 

Kde 𝑑 je priemer sledovanej častice. 
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  Použitím Stokes-Einsteinovej rovnice pre stagnujúcu kvapalinu s nízkym Raynoldsovým 

číslom je Brownova sila daná: 

 

𝑭𝑏 = 𝜻√
12𝜋𝑘𝐵𝑇𝑎

Δ𝑡
 (3.12) 

Pre každú časticu sa vytvorí iná hodnota frikčného koeficientu 𝜻 v každom časovom kroku pre 

každú zložku Brownovej sily. Brownova sila vedie k šíreniu častíc z oblasti z vysokou hustotou 

do oblastí s nízkou hustotou [16]. 

 Prejdeme k popisu samotného modelu a k jeho rôznym funkciám. V sekcii „parameters“ sa 

vložia nami požadované parametre ako teplota, viskozita a polomer častíc. 

 

 

Obrázok č. 5: Zadanie základných parametrov 
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V sekcii „Transport Properties 1“ zadáme teplotu a difúzny koeficient. 

 

Obrázok č. 6: Nastavenie teploty a difúzneho koeficientu. 

 

V sekcii „Particle Properties 1“ nastavíme hustotu a priemer častíc. Náboj volíme nulový. 

 

Obrázok č. 7: Zvolenie vlastností častíc 
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V sekcii „Drag Force“ nastavíme nami zvolenú viskozitu a hustotu prostredia.  

 

Obrázok č. 8: Nastavenie vlastností prostredia 

 

V sekcii „Brownian Force 1“ nastavíme opäť teplotu a viskozitu pre prostredie Brownovho 

pohybu. 

 

Obrázok č. 9: Nastavenie vlastností prostredia pre Brownov pohyb 
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V sekcii „Release from Grid 1“ zadáme nulovú počiatočnú rýchlosť a nami zvolený pohyb 

častíc. Spočiatku sa z bodu (0,0) uvoľní X častíc, s počiatočnou nulovou rýchlosťou. 

Pravdepodobnosť presunu častíc z vnútornej domény do vonkajšej sa vypočíta z počtu častíc 

vo vonkajšej doméne podelením celkovým počtom častíc. 

 

Obrázok č. 10: Nastavenie počtu častíc 

 

V tretej štúdii vyberieme sekciu „Step 1: Time Dependant“ a zvolíme si časový rozsah.  

 

Obrázok č. 11: Zvolenie časového rozsahu 
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Po vypočítaní všetkých štúdíí otvoríme v sekcii „Derivated Values“ možnosť „Particle 

Evaluation 1“ kde vyberieme v „Expression“ súradnicu x teda qx a súradnicu y teda qy.  

 

Obrázok č. 12: Nastavenie výpočtu MSD 

 

3.2.2 Modelovanie 2D Brownovho pohybu vo viskoelastickom prostredí 

Viskoelastický model na rozdiel od viskózneho berie do úvahy aj vnútornú štruktúru materiálu 

ako je polymérna sieť. 

 

Obrázok č. 13:Znázornenie rýchlosti toku cez póry materiálu [17]. 
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 K výpočtu MSD je okrem viskozity prostredia dôležité poznať aj vnútornú štruktúru 

materiálu. Momentálne Fakulta nedisponuje vhodným modulom v Comsole, kde by bolo 

možné vymodelovať túto vnútornú štruktúru.   

 

3.3 Výpočet MSD pomocou Comsolu 

Výsledkom modelovaní v Comsole nie sú nami požadované hodnoty MSD, ale len súradnice 

jednotlivých častíc v čase. Pomocou získaných súradníc vypočítame MSD podľa rovnice(2.1), 

priemerujeme teda každú hodnotu podľa rovnice: 

 
𝑀𝑆𝐷 = ∑

(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−𝜏)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−𝜏)2

𝑛 − 𝜏

𝑛

𝜏

 (3.13) 

kde 𝑛 je počet zaznamenaných časov, respektíve časový rozsah a 𝜏 je časový krok.  

 Zvolíme si 𝜏 = 1, máme teda krok o veľkosti 1. Dostávame rovnicu: 

 
𝑀𝑆𝐷 = ∑

(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1)2

𝑛 − 1

𝑛

1

 (3.14) 

 Takto pokračujeme až kým nám neostane na priemerovanie len jediná hodnota. Rovnaký 

postup opakujem pre každú časticu a následne spriemerujeme. Tieto vypočítané hodnoty 

zakreslíme do grafu v závislosti na čase. Hodnoty viskozity, teploty, hustoty a veľkosti 

použitých častíc sú rovnaké ako pri meraní Lucie Hradecké pre neskoršie porovnanie. 

 

 

Obrázok č. 14: MSD v závislosti na čase, podľa programu Comsol. 
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3.4 Porovnanie vypočítaných MSD s nameranými hodnotami. 

Výsledky mikroreologických meraní Lucie Hradecké boli prevedené pre PS častice Sigma – 

Aldrich, číslo šarže 72938 – 10ML – F. 𝑇 = 25 + 273,15 = 298,15 𝐾,  𝜌 = 1050 𝑘𝑔/𝑚3, 

𝑎 = 10−6 𝑚,  = 0,001437264 𝑃𝑎/𝑠 [18]. 

 Namerané hodnoty budú ďalej porovnávané s nami vypočítanými hodnotami z programu 

Comsol a s teoretickými hodnotami MSD vypočítanými podľa Langevinovej rovnice. 

 

 

Obrázok č. 15: Graf závislosti MSD na čase, podľa mikroreologických meraní Lucie Hradeckej[18]. 

 

4 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Úspešne sme spojazdnili viskózny model v Comsole. Žiaľ softwarový balíček programu nám 

neumožňuje priamo vypočítať MSD, ale získame z neho len súradnice častíc v čase. Tieto 

súradnice je celkom namáhavé a zdĺhavé prepočítavať na MSD.   

 Ako je z (Obrázok č. 16) zrejmé, nami vypočítané hodnoty MSD sa úplne nezhodujú ani 

s teoretickými hodnotami vypočítanými podľa Langevinovej rovnice, ani s hodnotami 

nameranými. Táto skutočnosť môže byť spôsobená mnohými faktormi, napr. opomenutím 

nejakej sily pri modelovaní.  Avšak krivka má správny tvar a tendenciu s pribúdajúcim časom 

rásť.  

 Spočítali sme množstvo teoretických hodnôt podľa Langevinovej rovnice. 
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Obrázok č. 16: Porovnanie vypočítaných a nameraných MSD v závislosti na čase. 

 

5 ZÁVER 

Oboznámili sme sa s problematikou mikroreológie s niekoľkými  mikroreologickými 

metódami, s problematikou okolo MSD. Detailne sme sa oboznámi s matematickými popismi 

Brownovho pohybu. Vyhľadali a spísali sme niekoľko rovníc podľa ktorých je možné počítať 

MSD, a uviedli sme  jeho ďalšie využitie.  

 Zoznámili sme sa aj so softwarovým balíkom programu Comsol. Modelovali sme v ňom 

Brownov 2D pohyb vo viskóznom prostredí pre rôzne častice a rôzne viskozity. Sfunkčnili sme 

program Comsol na Fakulte. Pomocou modelu je možné uskutočniť mikroreologické meranie 

v priebehu niekoľkých minút. Stačí poznať základné údaje ako viskozita či veľkosť častíc. 

Modelovanie môže v budúcnosti výrazne skrátiť a uľahčiť mikroreologické merania. 

Momentálne je to však rovnako dlhý a náročný, ak nie náročnejší proces. 

 Porovnali sme nami vypočítané hodnoty MSD s teoretickými hodnotami podľa Langevinovej 

rovnice a taktiež s hodnotami reálneho mikroreologického merania. Ako bolo spomínané 

v predošlej kapitole, nami vypočítané hodnoty sa výrazne líšia od teoreticky vypočítaných 

pomocou Langevinovej rovnice, či od hodnôt reálne nameraných. Môže to byť spôsobené 

množstvom faktorov, avšak presnú príčinu sa nám nepodarilo zistiť. Veríme že v budúcnosti 

budeme schopný modelovať MSD s väčšou presnosťou. 

 Viskoelastický model nebolo možné za našich podmienok spojazdniť ale veríme, že sme mu 

položili pevné základy a že v blízkej budúcnosti bude možné modelovanie aj v prostredí 

s vnútornou štruktúrou-polyméroch. 
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7 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

 

PTM  Jednočasticová mikroreológia, (particle tracking microrheology) 

TPM  Dvojčasticová mikroreológia, (two point microrheology) 

DWS  Difúzna vlnová spektroskopia, (diffusing wave spectroscopy) 

AFM  Mikroskopia atómových síl, (atomic force microscopy) 

DLS  Metóda dynamického rozptylu svetla, (dynamic light scattering) 

PMT  Trubica s fotonásobičom, (photomultiplier tube) 

MSD  Stredný kvadratický posun, (mean squared displacement) 

AMR  Aktívna mikroreológia, (active microrheology) 

PMR  Pasívna mikroreológia, (passive microrheology) 
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8 PRÍLOHY 

Príloha 1: Výhody a nevýhody jednotlivých skupín mikroreológie [3] 

Metóda Výhody (+) Nevýhody (-) 

Aktívna 

mikroreológia 

Frekvenční rozsah 0,1 Hz-100 kHz 

 

Limitované pri vysokých 

frekvenciách 

Pasívna 

mikroreológia 

Nižšia cena 
Limitované pre tuhé 

materiály 
Jednoduchšie zariadenie 

Bez nutnosti použitia vonkajšej sily 

Problém v nelineárnych 

systémoch 

Meranie je vždy v lineárnom 

viskoelastickom režime 

Nemôže dochádzať k zmenám v štruktúre 

materiálu pôsobením vonkajšej sily 

Metóda Výhody (+) Nevýhody (-) 

PTM 

Poskytuje pohľad do vnútornej štruktúry a 

reológie okolitého prostredia 
Len do 50 kHz 

Nie je limitované časovým a priestorovým 

rozlíšením 
Zložité určenie MSD 

väčšieho množstva častíc 
Dovoľuje štúdium nehomogenizovať vo 

vzorke 

TPM 

Závisí na chémii povrchu častice 

- 
Možnosť určiť reologické chovanie 

nehomogénnych materiálov 

DWS 

MSD je získané pre väčší súbor častíc 
Nie je možné získať MSD 

pre jednotlivé častice 
Vhodné pre zakalené vzorky 

AFM 
Vhodné pre štúdium tuhých materiálov s 

elastickým modulom v okolí 1 GPa 
- 

DLS 
MSD je získané pre väčší súbor častíc Nevhodné pre zakalené 

vzorky 

 


