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Основний напрямок наукової діяльності – дослідження ізохорної теплопровідності 

простих молекулярних кристалів та їх розчинів і процесів переносу тепла в них. 

 Досліджено ізохорну теплопровідність твердих інертних газів і широкого ряду 

молекулярних кристалів як в орієнтаційно впорядкованих, так і невпорядкованих фазах: 

кристалів групи азоту, фреонів метанового та етанового рядів, циклічних вуглеводів, 

спиртів та ін., а також їх розчинів.   Вивчено кореляцію між характером обертального руху 

молекул і поведінкою теплопровідності. У твердих молекулярних кристалах та їх 

розчинах досліджено поступовий перехід від чисто фононного механізму перенесення 

тепла, до переносу тепла "дифузними» модами з ростом температури і концентрації 

домішок. Показано, що значення коефіцієнта Бриджмена, який характеризує залежність 

теплопровідності від молярного об'єму, визначаються конкуренцією перенесення тепла 

фононами і «дифузними» модами. 
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