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SYLABUS  FARMACEUTICKÁ  FYZIKA 1, akad. rok 2020-21 

povinný predmet, 1. ročník, 2 hod. prednáška, 2 hod. laboratórne cvičenia 

 

1. Úvod do farmaceutickej fyziky. Základné fyzikálne jednotky. Skaláry a vektory. 

Mechanika – kinematika a dynamika. Rýchlosť, zrýchlenie. Pohyb rovnomerný 

priamočiary, pohyb rovnomerne zrýchlený. Sila, Newtonove pohybové zákony. 

2.  Gravitácia, hmotnosť. Kruhový pohyb, centrifúgy. Kmitavý pohyb, harmonický 

oscilátor ako model chemickej väzby. Energia potenciálna a kinetická. Práca 

a energia. Mechanika tuhých telies, rotácia tuhých telies, moment zotrvačnosti. 

Trenie. Deformácie.  

3. Hustota a jej meranie (pyknometer, hustomer, Mohr – Westphalove vážky). 

Kvapaliny a plyny. Hydrostatický tlak. Pascalov zákon. Archimedov zákon. 

Povrchové napätie a jeho meranie. Prúdenie dokonalej a viskóznej kvapaliny. 

Viskozita a jej meranie. Prúdenie viskóznej kvapaliny (Poiseuillov vzťah a jeho 

aplikácia na prúdenie krvi). Stokesov vzťah, sedimentácia. 

4. Teplota a jej meranie. Teplotná rozťažnosť. Kalorimetria. Transportné javy - vedenie 

tepla, difúzia. Ideálny plyn (izodeje, Avogadrov zákon, Daltonov zákon). Stavová 

rovnica pre ideálny a reálny plyn.  

5. Termodynamika – stavové veličiny a stavové funkcie, teplo, objemová práca, 

vnútorná energia, entalpia, vratné a nevratné deje, termodynamické zákony, 

spontánnosť procesov, usporiadanosť - entropia. 

6. Základy elektrostatiky. Coulombov zákon, potenciál, napätie. Elektrické vlastnosti 

molekúl - polarizácia, polarizovateľnosť, dipólový moment, mólová refrakcia. 

Faradayove zákony, vodivosť, galvanické články. 

7. Magnetické vlastnosti látok. Pohyb náboja v magnetickom poli, princíp hmotnostnej 

spektrometrie.  

8. Elektromagnetické žiarenie. Geometrická optika. Index lomu a jeho meranie (Abbého 

refraktometer). Polarizované svetlo, optická aktivita a jej meranie (polarimetria). 

Absorpcia žiarenia. Röntgenové žiarenie.  

9. Atómové jadro, stabilné jadrá, nuklidy, prvky, izotopy. Elektrónový obal atómu, 

kvantové čísla – atómové spektrá. Medzimolekulové interakcie. Typy chemických 

väzieb. 

10. Molekuly a molekulové spektrá. Absorpcia žiarenia - Lambertov Beerov zákon, 

princípy a využitie UV-VIS spektrofotometrie. Batochrómny a hypsochrómny efekt, 

hyperchrómny a hypochrómny efekt.  

  



Laboratórne cvičenia Farmaceutická fyzika I 

 

Úvod do laboratórnych cvičení, organizácia cvičenia a bezpečnosť práce.  

Experimentálne cvičenia: 

1. Meranie hmotnosti. 

2. Meranie objemu. 

3. Meranie hustoty tuhých a kvapalných látok pyknometricky. 

4. Meranie hustoty kvapalín hustomerom. Polarimetria. 

5. Elektrická vodivosť roztokov. 

6. Stanovenie teploty varu a teploty topenia. 

7. Meranie povrchového napätia kvapalín pomocou stalagmometra. 

8. Meranie viskozity kvapalín pomocou Hőpplerovho viskozimetra. 

9. Meranie viskozity kvapalín pomocou Ubelohdeho viskozimetra. 

10. Refraktometria. 

11. UV-VIS spektrofotometria. 


