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 קורסתכנית ה •
o נוזלים חלקיקיים: הקדמה 
o יציבות תרחיפים; ין חלקיקים בתרחיףאינטראקציות ב 

  היקל-תורת דביי, צמןבול-ת פואסוןתור: אלקטרוסטטיותאינטראקציות  
 ואלס- דר-וןאינטראקציות  
 יאגיןרקירוב ד 
 ליציבות תרחיפים DLVOתורת  
 )depletion( "פינוי"ות אינטראקצי 

o דינמיקה של תרחיפים 
 יחס איינשטיין, מקדם ניידות, וון'משוואת לנז, מהלך אקראי: תנועה בראונית 
 טנסור אוסין, משוואת סטוקס: הידרודינמיקה 
 ומדתתנועה בראונית מצ, ניידות זוגית: אינטראקציות הידרודינמיות   
 צמיגות אפקטיבית, סיכוך הידרודינמי 

o  שרשרות פולימר בודדותמודלים של 
 rotational-isomericשרשרת  
 שרשרת גאוסית, שרשרת בעלת חיבורים חופשיים 
 ביופולימרים, שרשרת תולעתית, אורך התמדה: למחצה-פולימר גמיש 
, איכות ממס, תורת פלורי, מעריך התנפחות, מימד פרקטלי: שרשרות לא אידיאליות 

 קריסת תטה
 לשרשרות בודדות תורת כיול 

o תפולימרי הדיאגרמת פאזה של תמיס 
 הפרדת פאזה, נתך פולימרי, למחצה-תמיסה דלילה, תמיסה דלילה: הגינס- תורת פלורי 
 סיכוך אדוארדס, למחצה-תורת כיול לתמיסה דלילה 

o יםמודל ז, מודל ראוס: דינמיקה של שרשרת פולימרית בודדת. 
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o D. F. Evans and H. Wennerstrom, The Colloidal Domain 

o M. Rubinstein, R. H. Colby, Polymer Physics  

o P.-G. de Gennes, Scaling Concepts in Polymer Physics  

o A. Yu. Grosberg, A. R. Khokhlov, Statistical Physics of Macromolecules  

o M. Doi, S. F. Edwards, The Theory of Polymer Dynamics  

o P. J. Flory, Statistical Mechanics of Chain Molecules  

o P. J. Flory, Principles of Polymer Chemistry  

o T. A. Witten, Polymer Solutions: A Geometric Introduction, Rev. Mod. Phys. 70, 
1531-1544 (1998)  


