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            Zameranie výskumu v Laboratóriach SÚJV Dubna 
 

 
Vedecká činnosť v LFVE je zameraná na fyziku ťažkých iónov pri vysokých 

energiách, spinovú fyziku a najaktuálnejšie otázky fyziky elementárnych častíc. Výskum sa 
robí  jednak na domácich  urýchľovačoch ako aj v najväčších výskumných centrách sveta. V 
Laboratóriu sa buduje nový urýchľovací komplex NICA (Nuclotron-based Ion Collider 
fAcility), ktorý zahŕňa modernizovaný urýchľovač Nuklotrón-M, buster a zrážač ťažkých 
iónov a polarizovaných častíc. Hlavným cieľom projektu NICA je experimentálny výskum 
zameraný na štúdium extrémnych stavov hadrónovej (silná interakcia) hmoty v oblasti 
fázových prechodov. 

V LJAP dominuje výskum v oblasti neutrínovej fyziky a astrofyziky s rôznymi 
detektormi a metódami jadrovej fyziky a fyziky vysokých energií. Medzi významné trendy 
patrí aj aplikovaný výskum, najmä protónovej terapie a rozvoj medicínskych urýchľovacích 
komplexov.  

Hlavné smery činnosti v Laboratóriu informačných technológií (LIT) sú spojené s 
poskytovaním počítačových sietí a informačných zdrojov, rovnako ako matematickej podpory 
širokého spektra výskumu v SÚJV. Základná počítačová sieť SÚJV, ktorá prekrýva všetky 
laboratória a oddelenia je vybudovaná na základe technológie Gigabit Ethernet, s kapacitou 
10 Gbit/s. Ústredný informačný a počítačový komplex SÚJV je jadrom výpočtovej 
infraštruktúry ústavu. Má vysoko produktívne systémové prostriedky, ktoré sú integrované do 
svetovej počítačovej siete cez vysokorýchlostné komunikačné kanály. 

Fyzika ťažkých iónov v LJR pri nízkych a stredných energiách je zameraná hlavne na 
experimenty syntézy a štúdia vlastností nových superťažkých prvkov, štúdium vlastností 
jadier na hranici nukleárnej stability a mechanizmov jadrových reakcií s urýchlenými 
rádioaktívnymi jadrami. 

Hlavné trendy výskumu v Laboratóriu radiačnej biológie (LRB) sú radiačná genetika a 
rádiobiológia, fotorádiobiologický výskum, matematické modelovanie biofyzikálnych 
systémov, fyzika radiačnej ochrany a štúdium radiácie v zariadeniach jadrovej fyziky ústavu.  

LTF je jedným z najvýznamnejších ústavov teoretickej fyziky na  svete. Jeho vedecký 
program zahŕňa výskum v kľúčových oblastiach, ktoré majú zásadný význam v teoretickej 
fyzike: kvantová teória poľa, fyzika elementárnych častíc, teória jadra, teória 
kondenzovaných látok a rozvoj matematických metód vo fyzike. 

Jedinečné možnosti urýchľovačov ťažkých iónov a experimentálnych zariadení SÚJV 
vytvárajú podmienky pre vznik širokej medzinárodnej spolupráce so zahraničnými vedeckými 
centrami, ktoré sa usilujú o vykonávanie výskumnej činnosti v Dubne. 
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