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Študijný program / Study programme:
Jadrová a subjadrová fyzika / Nuclear and Subnuclear Physics

Názov / Title
Bose-Einsteinove korelácie v 3D-prístupe vo vysoko-energetických protón-protónových zrážkach
v experimente ATLAS
Bose-Einstein correlations in 3D-approach in high energy proton-proton collisions in the ATLAS
experiment

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
anglický / English

Školiteľ / Tutor
prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.

Konzultant / Consultant
Mgr. Róbert Astaloš, PhD.

Anotácia / Annotation
Práca sa je navrhnutá skúmať efekt Bose-Einsteinových korelácií (BEC) v protón-protónových
zrážkach pri ťažiskovej energii 7, 8 a 13 TeV v experimente ATLAS. BEC efekt sa prejavuje
zvýšením počtu identických bozónov, ktoré sa nachádzajú blízko seba vo fázovom priestore, čo
je kvantifikované Lorentzovsky invariantnou veličinou Q predstavujúcou veľkosť rozdielu ich
štvorhybností. Pre účely vyhodnotenia tohto efektu je skonštruovaná dvoj-časticová korelačná
funkcia ako pomer dvoch Q-rozdelení. Čitateľ pomeru obsahuje Q-rozdelenie pre páry identických
častíc a menovateľ referenčnú vzorku , ktorá neobsahuje ani Bose-Einsteinove korelácie, ani
žiadne ďalšie korelácie, ktoré neobsahuje signálna vzorka. Efekt Bose-Einsteinových korelácií je
pozorovateľný ako zvýšenie spomínaného pomeru v oblasti malých hodnôt Q. Cieľom práce je
pomocou efektu Bose-Einsteinových korelácií určiť časovo-priestorové charakteristiky zdrojov pi-
mezónov (a teda vlastne efektívny polomer oblasti hadrónizácie vznikajúcej pri zrážkach protónov
na LHC). Pre túto prácu navrhujeme preskúmať BEC efekt za predpokladu, že hadronizačná
oblasť je charakterizovaná 3 efektívnymi polomermi (3D-analýza), ktoré predstavujú parametre
dvoj-časticovej korelačnej funkcie. Hodnoty parametrov budú získané fitovaním experimentálnej
korelačnej funkcie pomocou modelovej korelačnej funkcie. Okrem toho, budú preskúmané rôzne
typy modelových korelačných funkcií.
The thesis is proposed to study the effect of Bose-Einstein correlations (BEC) in proton-proton
collisions in centre-of-mass energies 7, 8 and 13 TeV at the ATLAS experiment. The BEC effect
manifests itself as an increase of the number of identical bosons close to each other in the phase
space, which is quantified by a Lorentz-invariant variable Q, representing their four-momentum
difference modulus. For evaluation of this effect, a two-particle correlation function is constructed
as a ratio of two Q distributions. The ratio numerator contains Q distribution for pairs of identical
particles and denominator represents a reference Q sample that does not contain neither Bose-
Einstein correlations nor any other correlations not present in the signal sample. The BEC effect is
observed as an increase of this ratio for small Q values. The goal of the thesis is to use the Bose-
Einstein correlations effect to determine the time-space characteristics of the pion source (and
thus the effective radius of the hadronization region created in the proton collisions at the LHC).
We propose to investigate the BEC effect assuming the hadronization region is characterized by
3 effective radii (3D-analysis) which are parameters of the two particle correlation function. The
parameter values will be extracted from a fit of experimental correlation function to the model
correlation function. In addition, different model correlation functions are assumed to be probed.

Cieľ / Aim
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Analyzovať Bose-Einsteinove korelácie medzi identickými časticami (bozónmi) s využitím
nasimulovaných a experimentálnych dát získaných pre častice vznikajúce v protón-protónových
zrážkach v experimente ATLAS na urýchľovači LHC. Predpokladá sa, že analýza bude zahrňovať aj
3D- prístup.
To analyse Bose-Einstein correlations among identical particles (bosons) using simulated and
reconstructed experimental data obtained in proton-proton collisions in the ATLAS experiment at
LHC. The analysis is assumed to include also 3D-approach

Literatúra / Literature
R.M. Weiner, Introduction to Bose-Einstein Correlations and Subatomic Interferometry, Wiley,
Chichester, 1999 R.M. Weiner, Phys. Rep. 327 (2000) 249-346 Gideon Alexander, Rep. Prog. Phys.
66 (2003) 481522
R.M. Weiner, Introduction to Bose-Einstein Correlations and Subatomic Interferometry, Wiley,
Chichester, 1999 R.M. Weiner, Phys. Rep. 327 (2000) 249-346 Gideon Alexander, Rep. Prog. Phys.
66 (2003) 481522

Kľúčové slová / Keywords
Bose-Einstein korelácie, bozóny, mäkké QCD procesy
Bose-Einstein correlations, bosons, soft QCD processes
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Študijný program / Study programme:
Jadrová a subjadrová fyzika / Nuclear and Subnuclear Physics

Názov / Title
Meranie nábojovej asymetrie v top-kvarkovej párovej produkcii na ATLASe
Measurement of charge-asymmetry of top-quark pair production at ATLAS

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
anglický / English

Školiteľ / Tutor
Mgr. Pavol Bartoš, PhD.

Konzultant / Consultant
prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.

Anotácia / Annotation
Meranie nábojovej asymetrie je jedným z testov Štandardného modelu. Ak by sa nameraná hodnota
nábojovej asymetrie líšila od predpovede Štandardného modelu, mohlo by sa jednať od prejav novej
fyziky za Štandardným modelom. Nábojová asymetria sa doposial merala v top kvarkovej párovej
produkcii v semileptónovom a dileptónovom rozpadovom kanali. V tejto práci sa zaoberáme
meraním v hadrónovom rozpadovom kanáli pri vysokých hybnostiach top kvarkov, ktoré je
možné rekonštruovať pomocou tzv. "boosted" techník. zároveň chceme skombinovať výsledok
s výsledkami z ostatných rozpadových kanálov. Ak existuje nová fyzika, predpokladá sa, že by sa
prejavila práve v tejto kinematickej oblasti.
The measurement of the charge asymmetry is one of the test of the Standard model. If the measured
charge asymmetry is different from the Standard model prediction, it could be a sign for a new
physics beyond Standard model. Up to now, the charge asymmetry has been measured in the
semileptonic and dileptonic decay channel of top-quark pair production. In this thesis, we measure
the asymmetry in all-hadronic decay channel in so-called boosted regime, and combine the results
with the other decay channels. If a new physic exists, the most significant signs should be found in
this kinematic region.

Cieľ / Aim
Štúdium základných vlastnosti top kvarku so zameraním na top kvarkovú nábojovú asymetriu. Ciele
budú upresnené v súlade s potrebami experimentu ATLAS.
Study of the top-quark properties with focus on top-quark charge asymmetry. The concrete goals
will be specified according the ATLAS experiment needs.

Literatúra / Literature
1. M. Beneke et al., Top Quark Physics, Proc. of the Workshop on Standard Model Physics at LHC,
CERN 2000-004 2.The ATLAS collaboration, Expected Performance of the ATLAS Experiment,
CERN-OPEN-2008-020, Geneva 2009 3. J.F. Donoghue, E.Golowich and B.R. Holstein, Dynamics
of the Standard Model, Cambridge University Press, New York 1992
1. M. Beneke et al., Top Quark Physics, Proc. of the Workshop on Standard Model Physics at LHC,
CERN 2000-004 2.The ATLAS collaboration, Expected Performance of the ATLAS Experiment,
CERN-OPEN-2008-020, Geneva 2009 3. J.F. Donoghue, E.Golowich and B.R. Holstein, Dynamics
of the Standard Model, Cambridge University Press, New York 1992

Poznámka / Comment
Programátorské zručnosti a znalosť teórie sú vítané
Programing skills and knowledge of theory are welcome.

Kľúčové slová / Keywords
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Nábojová asymetria, top kvark, hadrónový rozpad, kombinácia, 13 TeV, ATLAS
Charge asymmetry, top quark, hadronic decay, combination, 13 TeV, ATLAS



Strana / Page 6

Študijný program / Study programme:
Jadrová a subjadrová fyzika / Nuclear and Subnuclear Physics

Názov / Title
Radón v domoch – zdroje, ventilácia, radiačné riziká
Radon in houses – sources, ventilation, radiation risks

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
RNDr. Monika Müllerová, PhD.

Konzultant / Consultant
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.

Anotácia / Annotation
Radón sa do domov dostáva z rôznych zdrojov, ako je pôda, stavebný materiál, voda. Koncentrácia
radónu v uzavretom priestore závisí jednak od prísunu radónu zo zdroja, ale aj veľkosti ventilačnej
rýchlosti, s ktorou je radón z domu odstraňovaný. Kombináciou týchto dvoch parametrov sa
v domoch prejavujú rôzne variácie radónu. Cieľom dizertačnej práce bude komplexná analýza
vplyvov rôznych veličín na radón v domoch, určovanie zdroja prísunu radónu do domu a stanovenie
ventilačnej rýchlosti. Súčasťou práce bude otestovanie jednoduchého modelu pre popis variácií
radónu v domoch a tiež výpočet radiačného rizika od radónu pre obyvateľov domov.
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Študijný program / Study programme:
Jadrová a subjadrová fyzika / Nuclear and Subnuclear Physics

Názov / Title
Radón v zložkách životného prostredia
Radon in components of the environment

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.

Anotácia / Annotation
V súčasnosti je veľká pozornosť venovaná ochrane zdravia obyvateľstva pred ionizujúcim žiarením.
Najväčší príspevok k radiačnej záťaži obyvateľstva pochádza od inhalovaného 222Rn. Radón je aj
významný stopovač rôznych atmosférických, geodynamických a hydrologických procesov. Úspešne
môže byť tiež aplikovaný pri určovaní emisií, resp. exhalácií skleníkových plynov do atmosféry.
Cieľom práce by malo byť štúdium významných zdrojov radónu v životnom a pracovnom prostredí,
vývoj metód merania radónu, analýza variácií radónu v rôznych prostrediach a testovanie modelov
ich popisu. Súčasťou práce by mohol byť aj odhad efektívnych dávok od radónu na základe rôznych
modelov a prístupov.
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Študijný program / Study programme:
Jadrová a subjadrová fyzika / Nuclear and Subnuclear Physics

Názov / Title
Rádionuklidy zložkách životného prostredia
Radionuclides in components of the environment

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.

Anotácia / Annotation
Expozícia obyvateľstva ionizujúcim žiarením je kontinuálnym sprievodným procesom života
na Zemi. Táto expozícia pochádza prevažne od prírodných zdrojov, ale po skúškach jadrových
zbraní v atmosfére, uvádzaní do prevádzky nových blokov jadrových elektrární a ich havárií,
stáva sa aj expozícia od antropogénnych rádionuklidov nezanedbateľná. Slovensko je krajinou
s rozvinutou jadrovou energetikou, pričom sú prípustné limitované výpuste rádionuklidov
z jednotlivých jadrových blokov do životného prostredia. Rovnako územie Slovenska bolo
zasiahnuté spádmi rádionuklidov po havárii Černobyľskej jadrovej elektrárne. Cieľom dizertačnej
práce je preto získať poznatky o aktuálnych koncentráciách niektorých, hlavne antropogénnych
rádionuklidov v zložkách životného prostredia a v potravinovom reťazci. Prínosom by bola aj
analýza starších dát pre získanie poznatkov o vývoji koncentrácií antropogénnych rádionuklidov
v rôznych prostrediach. Súčasťou práce by mohol byť aj odhad efektívnych dávok od sledovaných
rádionuklidov. Predpokladá sa tiež rozpracovanie nových, moderných metodík analýzy niektorých
rádionuklidov v životnom prostredí.

Cieľ / Aim
Získať poznatky o aktuálnych koncentráciách niektorých, hlavne antropogénnych rádionuklidov
v zložkách životného prostredia a v potravinovom reťazci.
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Študijný program / Study programme:
Jadrová a subjadrová fyzika / Nuclear and Subnuclear Physics

Názov / Title
Rádionuklidy zložkách životného prostredia
Radionuclides in components of the environment

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.

Anotácia / Annotation
Expozícia obyvateľstva ionizujúcim žiarením je kontinuálnym sprievodným procesom života
na Zemi. Táto expozícia pochádza prevažne od prírodných zdrojov, ale po skúškach jadrových
zbraní v atmosfére, uvádzaní do prevádzky nových blokov jadrových elektrární a ich havárií,
stáva sa aj expozícia od antropogénnych rádionuklidov nezanedbateľná. Slovensko je krajinou
s rozvinutou jadrovou energetikou, pričom sú prípustné limitované výpuste rádionuklidov
z jednotlivých jadrových blokov do životného prostredia. Rovnako územie Slovenska bolo
zasiahnuté spádmi rádionuklidov po havárii Černobyľskej jadrovej elektrárne. Cieľom dizertačnej
práce je preto získať poznatky o aktuálnych koncentráciách niektorých, hlavne antropogénnych
rádionuklidov v zložkách životného prostredia a v potravinovom reťazci. Prínosom by bola aj
analýza starších dát pre získanie poznatkov o vývoji koncentrácií antropogénnych rádionuklidov
v rôznych prostrediach. Súčasťou práce by mohol byť aj odhad efektívnych dávok od sledovaných
rádionuklidov. Predpokladá sa tiež rozpracovanie nových, moderných metodík analýzy niektorých
rádionuklidov v životnom prostredí.

Cieľ / Aim
Získať poznatky o aktuálnych koncentráciách niektorých, hlavne antropogénnych rádionuklidov
v zložkách životného prostredia a v potravinovom reťazci.
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Študijný program / Study programme:
Jadrová a subjadrová fyzika / Nuclear and Subnuclear Physics

Názov / Title
Spinové korelácie v produkcii top-kvarkových párov v protón-protónových zrážkach v experimente
ATLAS
Spin correlations in top-quark pair production in proton-proton collisions at the ATLAS experiment

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
anglický / English

Školiteľ / Tutor
prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.

Konzultant / Consultant
Mgr. Pavol Bartoš, PhD.

Anotácia / Annotation
V rámci štandardného modelu (SM) jednotlivé top kvarky produkované v protón-protonových
zrážkach nie sú polarizované, ale spiny dvoch párovo-produkovaných top kvarkov (tt-bar) sú
navzájom korelované. Zároveň top kvark sa rozpadá predtým než hadronizuje a v dôsledku toho
jeho spinové vlastnosti prechádzajú na produkty jeho rozpadu. Vo všeobecnosti spinové korelácie
top kvarku sa dajú vypočítať a teória teraz počíta ich QCD korekcie v NNLO (Next-to-Next-
to-Leading Order) priblížení, prinajmenšom v dileptónovom rozpadovom kanáli párovej top-
kvarkovej produkcie. Takže, spinové korelácie poskytujú efektívny nástroj na testovanie predpovedí
SM a alternatívne na skúmanie fyziky za SM (BSM). Príspevok BSM by mal zmeniť spinovú
maticu hustoty pre párovú top-kvarkovú produkciu a mal by sa prejaviť ako odchýlka nameraných
rozdelení od predpovedí SM. Hľadanie tejto odchýlky je hlavným cieľom navrhovanej úlohy.
Spinové korelácie boli zmerané experimentmi ATLAS a CMS pri energii v sústave hmotného stredu
7, 8 a 13 TeV v dileptónovom kanáli párovej top-kvarkovej produkcie. Namerané dáta vykazujú
nesúlad troch štandardných odchýlok s predikciou SM. Navrhujeme vykonať analýzu spinových
korelácií v lepton+jetovom rozpadovom kanáli párovej top-kvarkovej produkcie, čo predstavuje
ortogonálny kanál k dileptónovému kanálu.
Within the Standard Model (SM) individual top quarks produced in proton-proton collisions are not
polarized, but the spins of two pair-produced top quarks (tt-bar) are correlated to each other. At
the same time, the top quark decays before hadronization and thereby its spin properties are passed
to its decay products. In general, the top-quark spin correlations are calculable and theory now
calculates the NNLO (Next-to-Next-to-Leading Order) QCD corrections, at least in the dilepton
channel of the tt-bar decay. Thus, spin correlations provide a powerful tool for testing the SM
predictions and, alternatively, for probing beyond the SM physics (BSM). The BSM contribution
should alter the tt-bar production spin density matrix and it will manifest itself as a deviation of
experimental data from the SM prediction. The search for this deviation is the main goal of the
proposed task. The spin correlations have been measured by ATLAS and CMS at centre-of-mass
energy of 7, 8 and 13 TeV in the dilepton tt-bar channel. The measured data show 3-standard
deviation discrepancy with respect to the prediction. We propose to carry out the spin correlation
analysis in lepton + jets decay channel of the top-pair production, as an orthogonal channel to the
dilepton one.

Cieľ / Aim
Preštudovať spinové korelácie v produkcii top-kvarkových párov v lepton + jetovom kanáli
v proton-protónových dátach experimentu ATLAS.
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To study the spin correlations in top-quark pair production in lepton + jet channel at the ATLAS
experiment proton-proton data

Literatúra / Literature
F. Halzen, A. D. Martin: Quarks and Leptons: An Introductory Course in Modern Particle Physics,
1984 O. Behnke, K. Kröninger, G. Schott and T. Schörner-Sadenius: Data Analysis in High Energy
Physics, 2013 T. Plehn, Lectures on LHC physics, Springer International Publishing, Switzerland,
2012, 2015.
F. Halzen, A. D. Martin: Quarks and Leptons: An Introductory Course in Modern Particle Physics,
1984 O. Behnke, K. Kröninger, G. Schott and T. Schörner-Sadenius: Data Analysis in High Energy
Physics, 2013 T. Plehn, Lectures on LHC physics, Springer International Publishing, Switzerland,
2012, 2015.

Poznámka / Comment
Dobrá znalosť teórie a vysoká znalosť softvéru sú vítané.
Good knowledge of the theory and high software skills are welcomed.

Kľúčové slová / Keywords
top kvark, spin korelácie
top quark, spin correlations
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Študijný program / Study programme:
Jadrová a subjadrová fyzika / Nuclear and Subnuclear Physics

Názov / Title
Syntéza a rozpad izotopov v oblasti transuránových prvkov
Synthesis and decay study of isotopes in the transuranium region

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.

Anotácia / Annotation
Oblasť najťažších známych jadier reprezentuje veľkú výzvu pre súčasnú jadrovú fyziku. Štúdium
jadier s viac ako 250 nukleónmi je veľmi silným testom pre súčasnú teoretickú fyziku a na druhej
strane mimoriadne náročné aj pre experimentálne merania. Získané informácie sú však mimoriadne
unikátne a výrazne môžu napomôcť porozumeniu dejov v jadrách atómov. Súčasná experimentálna
technika umožňuje detailné spektroskopické merania pre oblasť izotopov v okolí fermia (Z =
100). Preto je rozpadová spektroskopia silným nástrojom na získanie nových informácií v oblasti
najťažších prvkov. Popri výskume štruktúry jadier majú mimoriadnu dôležitosť taktiež štúdium
jadrových reakcií s produkciou najťažších jadier a získavanie nových údajov o ich účinných
prierezoch.
The region of heaviest elements represents a great challenge for present nuclear physics. The study
nuclei with more than 250 nucleons is powerful test case for theoretical models but very difficult for
experimental measurements. On the other hand, obtained data are unique and could significantly
improve our understanding of atomic nuclei. Present experimental techniques allow detailed
spectroscopy measurements for the isotopes in the fermium region (Z=100). Detailed alpha- and
gamma-decay spectroscopy is therefore a strong tool for nuclear structure studies in the region
of heaviest elements. Besides the new nuclear structure data, special importance have also our
understanding of nuclear reactions and information on their cross-section values.

Cieľ / Aim
Cieľom PhD projektu je získať nové informácie o izotopoch v oblasti najťažších známych prvkov.
Jednou z možností je štúdium reakcií a vyhodnotenie účinných prierezov pre rôzne kombinácie
projektilu a terča; napr. pre produkciu izotopov seaborgia. Alternatívou je spektroskopia rozpadov
produkovaných jadier so zameraním sa na jadrové izoméry v tejto oblasti. Tento projekt je
preto zameraný na uskutočnenie meraní a analýzu dát z experimentov SHIP v GSI Darmstadt
a VASSILISSA v JINR Dubna. Študent by mal uskutočniť detailnú analýzu experimentálnych dát
a následne s využitím teoretických modelov aj interpretáciu výsledkov. Taktiež sa očakáva aktívna
účasť na meraniach realizovaných na zahraničných pracoviskách.
The goal of the PhD project is to obtain new data for the isotopes in the trans-uranium region.
One possibility is the reaction studies and evaluation of new cross-section data for different
projectile-target combinations e.g. for production of seaborgium isotopes. This project is aimed
at the experiments and data analysis of measurements performed at SHIP in GSI Darmstadt and
VASSILISSA in JINR Dubna. The student should perform detailed data analysis and applying
available theoretical model physical interpretation of results. The active participation at
measurements aimed at the nuclear structure studies is also expected.

Literatúra / Literature
P.E. Hodgeson, E. Gadioli and E. Gadioli Erba, Introductory Nuclear Physics, Oxford University
Press, 1997. K. Heyde, Basic Ideas and Concepts in Nuclear Physics, Institute of Physics
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Publishing, 3rd edition 2004. R. Casten, Nuclear Structure from a Simple Perspective, Oxford
University Press, 1990. Cyriel Wagemans, The Nuclear Fission Process, CRC Press, 1991
K.S. Krane, Introductory Nuclear Physics, John Wiley & Sons, 1988. Články publikované
v karentovaných časopisoch.
P.E. Hodgeson, E. Gadioli and E. Gadioli Erba, Introductory Nuclear Physics, Oxford University
Press, 1997. K. Heyde, Basic Ideas and Concepts in Nuclear Physics, Institute of Physics
Publishing, 3rd edition 2004. R. Casten, Nuclear Structure from a Simple Perspective, Oxford
University Press, 1990. Cyriel Wagemans, The Nuclear Fission Process, CRC Press, 1991 K.S.
Krane, Introductory Nuclear Physics, John Wiley & Sons, 1988. Papers in the scientific journals

Poznámka / Comment
Doktorand preberie zodpovednosť za niektorú z tém v rámci riešených projektov. Počas štúdia
by mal absolvovať sériu pobytov na zahraničných pracoviskách, preto je žiadúca flexibilita,
základná znalosť angličtiny a schopnosť samostatne pracovať. Téma je zabezpečená grantovými
prostriedkami a dlhodobou úspešnou medzinárodnou spoluprácou.

Kľúčové slová / Keywords
jadrová štruktúra, transurany, rozpadová spektroskopia, gama spektroskopia, jadrové reakcie
nuclear structure, transuranium elements, decay spectroscopy, nuclear reactions, gamma
spektroskopy
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Študijný program / Study programme:
Jadrová a subjadrová fyzika / Nuclear and Subnuclear Physics

Názov / Title
Výskum expozície populácie od radónu v lokalitách s vysokým pôdnym radónovým potenciálom
Research on population exposure from radon in soil areas with high radon potential

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.

Konzultant / Consultant
RNDr. Monika Müllerová, PhD.

Konzultant / Consultant
RNDr. Martin Bulko, PhD.

Anotácia / Annotation
Za normálnych podmienok je prírodná radiácia najdôležitejší zdroj radiačnej expozície
obyvateľstva. Externé ožiarenie je spôsobené gama žiarením podložia (najmä 40K, 226Ra,
a 232Th), kozmickým žiarením a v menšej miere gama žiarením atmosférických rádionuklidov.
Hlavným zdrojom internej expozície je 222Rn a jeho produkty premeny cez ich inhaláciu.
V mnohých štátoch sveta bolo uskutočnené mapovanie ich územia s cieľom zistiť efektívne
dávky obyvateľstva na ich území od prírodných rádionuklidov. Na Slovensku nebola zatiaľ
takáto práca zrealizovaná, hoci rozptyl efektívnych dávok obyvateľstva vzhľadom na reliéf
a rozmanité geologické podložie Slovenska môže byť veľmi veľký. Cieľom dizertačnej práce bude
výskum postupov na identifikáciu lokalít s možným zvýšeným ožiarením od radónu. K samotnej
identifikácii lokalít budú využité databázy rádionuklidov, ale bude potrebné uskutočniť aj vlastné
terénne merania. Ďalej v lokalitách s vysokým radónovým potenciálom budú merané objemové
aktivity radónu v predškolských zariadeniach a bude hľadaný ich vzťah ku koncentráciam radónu
v podloží. Výsledkom práce by mali byť mapy potenciálnych efektívnych dávok obyvateľstva, ale
tiež efektívne dávky detí od radónu obdržané počas ich pobytu v predškolských zariadeniach.

Cieľ / Aim
Identifikovať lokality s možným zvýšeným ožiarením od radónu na území SR, zmerať objemové
aktivity radónu v predškolských zariadeniach a stanoviť efektívne dávky detí a populácie od
radónu.

Literatúra / Literature
UNSCEAR 2000, United Nations Scientific Committee on the Effects of Ionizing Radiation.
Sources and Effects of Ionizing Radiation. United Nations, New York, 2000. UNSCEAR 1988,
United Nations Scientific Committee on the Effects of Ionizing Radiation. Sources and Effects of
Ionizing Radiation 1988. Annex B: Exposures from natural sources of radiation. United Nations,
New York. Odborná časopisecká literatúra
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Študijný program / Study programme:
Jadrová a subjadrová fyzika / Nuclear and Subnuclear Physics

Názov / Title
Vývoj a využitie PIXE a PIGE metód na analýzu vzoriek
Development and application of PIXE and PIGE methods for the analysis of samples

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.

Anotácia / Annotation
PIXE a PIGE sú najpoužívanejšie urýchľovačové metódy na určenie prvkového zloženia
environmentálnych vzoriek. Sú často používané aj v rôznych odvetviach od fyzikálnych
a technologických vied cez prírodné vedy až po analýzu umeleckých diel. Ich hlavnou výhodou
je vysoká citlivosť, ako aj fakt, že sa jedná o nedeštruktívnu metódu. Na Katedre jadrovej fyziky
a biofyziky bolo vybudované Centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie (CENTA)
na produkciu a analýzu rôznych typov iónov, pričom jedným z možných využití sú aj PIXE/
PIGE analýzy. V prípade PIXE/PIGE analýz ako zdroj iónov sa bude používať plynový zdroj
iónov produkujúci ióny vodíka a hélia, ktoré budú urýchľované v tandemovom urýchľovači iónov
(Pelletron). Doktorand sa v spolupráci s pracovníkmi CENTA, ako aj v spolupráci s viacerými
zahraničnými pracoviskami bude podieľať na vývoji PIXE/PIGE metód a ich využití na analýzu
rôznych typov environmentálnych vzoriek, napr. aerosolových filtrov, biologických vzoriek a pod.
Doktorand počas práce na dizertácii bude vyslaný na študijný pobyt do zahraničia.
PIXE and PIGE are the most often used accelerators methods for determination of elemental
composition of environmental samples. They are often used also in other sciences, from physics
and technology, through natural sciences to analysis of paintings, etc. Their main advantage
is high sensitivity and the ability to perform nondestructive analyses. Centre for Nuclear and
Accelerator Technologies (CENTA) has been recently build at the Department of Nuclear Physics
and Biophysics for the production and analysis of ions, particularly also for PIXE/PIGE analyses.
Helium and hydrogen will be used in gas ion sources, which will be accelerated in the tandem
accelerator of ions (Pelletron). The PhD student will be together with CENTA colleagues as well
as with foreign collaborators participate on the development of the PIXE/PIGE methods and their
applications for analysis of various environmental samples, e.g. aerosol filters, biological samples,
etc. It is expected that the PhD student will also participate on the joint investigations at a foreign
laboratory.

Cieľ / Aim
Vývoj a využitie PIXE a PIGE metód na analýzu environmentálnych vzoriek
Development and applications of PIXE and PIGE methods for analysis of environmental samples

Literatúra / Literature
Články v časopisoch
Papers in journals

Kľúčové slová / Keywords
IBA, PIXE, PIGE, environmentálne vzorky
IBA, PIXE, PIGE, environmental samples
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Študijný program / Study programme:
Jadrová a subjadrová fyzika / Nuclear and Subnuclear Physics

Názov / Title
Vývoj metód radónovej diagnostiky pobytových priestorov
Development of radon diagnosis methods of buildings

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
doc. RNDr. Karol Holý, CSc.

Konzultant / Consultant
RNDr. Monika Müllerová, PhD.

Anotácia / Annotation
Radón (222Rn) a jeho krátkožijúce produkty premeny nachádzajúce sa v ovzduší budov sú
najvýznamnejším zdrojom ožiarenia obyvateľstva. Radón do budov vstupuje hlavne z podložia
cez trhliny základových konštrukcií, exhalovaný je zo stien budov, ale uvoľňuje sa do ovzdušia
budov aj z používanej vody, či spaľovaného plynu. V rámci regulácie ožiarenia od radónu je
dôležité najprv vyhľadať budovy s vysokou koncentráciou radónu a následne uskutočniť účinné
protiradónové ozdravné opatrenia s cieľom znížiť efektívne dávky od radónu. Posledne zmienený
krok však vyžaduje identifikovať zdroje radónu, zistiť jeho prístupové cesty do budovy a určiť
správne jeho objemové aktivity, t.j. použiť špeciálne postupy, ktoré označujeme ako radónová
diagnostika budov. V súčasnosti žiaden zo slovenských výskumných, či dozorujúcich pracovísk
nedisponuje komplexným súborom metód pre radónovú diagnostiku budov. Cieľom dizertačnej
práce bude vývoj metód umožňujúcich uskutočňovať komplexnú radónovú diagnostiku budov.
Bude sa jednať hlavne o metódy merania exhalačnej rýchlosti radónu zo stien, meranie ventilačnej
rýchlosti budov, metódy identifikácie zdrojov prísunových ciest do ovzdušia budov. Prínosom
by bola aj aplikácia jednoduchších modelov na popis správania sa radónu v ovzduší pobytových
priestorov.

Cieľ / Aim
Vyvinúť adekvátne a dostatočne citlivé metódy pre radónovú diagnostiku budov.

Literatúra / Literature
-Nero, A. V., et al. (1990). Indoor radon and decay products: concentrations, causes and
control strategies. Indoor Environment Program. -Vasilyev, A.V., et al.(2013). Determination
of mechanisms and parameters which affect radon entry into a room. J. of Environmental
Radioactivity, 124, 185-190. -Odborná časopisecká literatúra


