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Raziskovalno delo mladega raziskovalca bo usmerjeno v eksperimentalno mikrofluidiko
nematskih mezofaz in optično manipulacijo kompleksnih tekočin, kar se uvršča v hitro
rastoče področje fizike mehke snovi. V zadnjih letih so bili nematski tekoči kristali uporabljeni
za izdelavo kompleksnih mehkih materialov, med drugim zavozlanih koloidnih struktur
(Science 2011, PNAS 2015), v katerih so interakcije med gradniki posredovane preko
elastičnega polja in topoloških defektov, ki izvirajo iz mikroskopske anizotropije in
orientacijske urejenosti molekul. To anizotropno molekularno polje, ki je sicer prisotno tudi v
številnih bioloških raztopinah in tkivih, lahko nadzorujemo z obdelavo ograjujočih površin,
temperaturo in zunanjimi polji, njegov odziv pa se izrazito kaže tudi v hidrodinamičnih pojavih
na mikrometrski skali. Prve raziskave z nematskimi tekočimi kristali v mikrofluidičnem okolju
so bile narejene šele v zadnjem desetletju, k čemur je prispeval tudi izbrani mentor v času
podoktorskega izpopolnjevanja v Göttingenu (Soft Matter 2011, Physical Review Letters
2013). Vsa ta vsebina torej izhaja iz področja dela, ki je bilo v začetku leta 2015 vključeno v
programsko skupino P1-0055 in bo kot tako odlično izhodišče za prihodnje raziskave
mladega raziskovalca. Osrednja vsebina dela bo namenjena vzpostavljanju povezav med
mikrofluidiko kompleksnih tekočin (primarno tekočih kristalov) in optično manipulacijo z
lasersko pinceto. Ključen izziv bo odgovoriti na vprašanje: ali lahko povzročimo in
nadzorujemo tok kompleksne tekočine in v njej razpršenih delcev z lasersko svetlobo? Pri
reševanju tega izziva bomo raziskali vpliv različnih geometrijskih ograditev, topoloških
defektov in zunanjih motenj na oblikovanje tokovnih režimov ter proučili interakcije med
koloidnimi delci in defekti v moduliranih direktorskih poljih. Hidrodinamični tok v kapilarah,
kanalčkih in votlinah bo stimuliran s tlačno razliko, mikrofluidičnimi črpalkami in nastavljivim
poljem optičnih pasti, pri čemer bo izkoriščen optofluidični odziv anizotropne tekočine in
pojav termo-viskoznega črpanja, ki omogoča pretok tekočine vzdolž hitro premikajočih
segretih območij. Eksperimentalno delo bo podprto s teorijo in modeliranjem (člani programa
P1-0055 in skupina S. Žumer, FMF UL), mladi raziskovalec pa bo osvojil metode
načrtovanja, priprave in analize mikrofluidičnih vzorcev, polarizacijske in konfokalne
mikroskopije, dela z lasersko pinceto in napredna fizikalna znanja o dinamiki kompleksih
tekočin. Predlagana tematika spada v svetovni vrh znanosti o materialih in je izjemno
zanimiva za aplikacije v optofluidiki, laboratorij na čipu in razvoj biomedicinskih senzorjev,
zato predstavlja primeren izziv za perspektivnega doktorskega študenta, ki bo tako pridobil
kvalitetno in konkurenčno znanje za kasnejšo visokotehnološko-podjetniško ali znanstvenoraziskovalno pot.

