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Študijný program / Study programme:
Kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia / Quantum Electronics and Optics and
Optical Spectroscopy

Názov / Title
Aplikácia nových typov laserov v spektroskopii “malých” molekúl
Application of new laser technologies in the spectroscopic studies of “small” molecules

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
doc. Mgr. Peter Čermák, PhD.

Anotácia / Annotation
VECSEL predstavuje špičku v polovodičovej technológii laserov pre spektrálnu oblasť 2.3µm.
Vďaka spolupráci s IES Montpellier máme prístup k prototypu tejto technológie. V nedávnej dobe
sme dokázali, že VECSEL [1,2] má kvality prevyšujúce bežne používané DFB lasery a taktiež je
možné ho použiť v spektrometroch využívajúcich vysoko kvalitné optické rezonátory [2], akým
je napríklad CDRS [3]. Kombinácia týchto aspektov zabezpečuje realizovateľnosť projektu ako
aj jeho inovatívnosť a originalitu. Cieľom projektu je v prvej časti nadviazať na predchádzajúcu
prácu a vybudovať spektrometer schopný merať absorpčné spektrá plynov v spektrálnej oblasti
2.3µm. V nasledujúcej časti sa zameriame na prispôsobenie spektrometra meraniam v podmienkach
podobným atmosféram planét slnečnej sústavy (Venuša, Mars, mesiace Jupitera, ...). Tieto
údaje majú zásadný význam pre astrofyzikálne pozorovania týchto objektov. Dôvodom je, že
pri pozorovaní povrchov týchto objektov je svetelný signál prejde celou atmosférou telesa. To
znamená že aj relatívne malé množstvo molekúl (napr. CO2) dokáže ovplyvniť tento signál. Z tohto
dôvodu je potrebné poznať absorpčné spektrá týchto molekúl s veľkou presnosťou. Tieto poznatky
je možné získať v laboratórnych podmienkach len ultra ciltivými technikami akou je napríklad
CRDS.
VECSEL respresents the state of the art in laser semiconductor technology for the 2.3μm spectral
range. Thanks to our collaboration with IES Montpellier we have access to the prototype of this
technology. Recently, we have proven that VECSEL [1,2] has superior quality to the commonly
used DFB lasers and can also be used in spectrometers employing high-quality optical resonators
[2], such as CDRS [3]. The combination of these aspects ensures the project's feasibility as well
as its innovativeness and originality. The aim of the project is to continue in the previous work and
build a spectrometer capable of measuring the absorption spectra of gases in the spectral region
of 2.3μm. In the next part we will focus on the spectroscopy in conditions similar to those of the
planets of the solar system (Venus, Mars, Jupiter, ...). These data are essential for astrophysical
observations of these objects. The reason is that when the surfaces of these objects are observed,
the light signal passes through the whole atmosphere of the body. This means that a relatively small
number of molecules (eg CO2) can influence this signal. For this reason, it is necessary to know the
absorption spectra of these compounds with a great precision. This knowledge can only be obtained
under laboratory conditions using ultra-sophisticated techniques such as CRDS.

Cieľ / Aim
I.Konštrukcia spektrometra na báze lasera typu VECSEL pracujúceho v infračervenej oblasti
a schopného analyzovať plyny v širokej škále teplôt. II. Aplikácia zostrojeného detektora
na meranie absorpčných spektier NH3 a CH4 za účelom objasnenia jednotlivých štruktúr
v spektrách týchto molekúl.



Strana / Page 3

I. The construction of a VECSEL-based spectrometer, operating in the infrared range, capable of
analyzing gases in a wide temperature range. II. Application of the built detector to measure the
absorption spectra of NH3 and CH4 in order to investigate the structure of these molecules spectra.

Literatúra / Literature
[1] Čermák P, Hovorka J, Veis P, Cacciani P, Cosléou J, El Romh J, et al. Spectroscopy of 14NH3
and 15NH3 in the 2.3μm spectral range with a new VECSEL laser source. J Quant Spectrosc Radiat
Transf 2014;137:13–22. doi:10.1016/j.jqsrt.2014.01.005. [2] Čermák P, Chomet B, Ferrieres L,
Vasilchenko S, Mondelain D, Kassi S, et al. CRDS with a VECSEL for broad-band high sensitivity
spectroscopy in the 2.3 μm window. Rev Sci Instrum 2016;87:83109. doi:10.1063/1.4960769. [3]
Čermák P, Vasilchenko S, Mondelain D, Kassi S, Campargue A. First laboratory detection of an
absorption line of the first overtone electric quadrupolar band of N2 by CRDS near 2.2μm. Chem
Phys Lett 2017;668:90–4. doi:10.1016/j.cplett.2016.11.002.
[1] Čermák P, Hovorka J, Veis P, Cacciani P, Cosléou J, El Romh J, et al. Spectroscopy of 14NH3
and 15NH3 in the 2.3μm spectral range with a new VECSEL laser source. J Quant Spectrosc Radiat
Transf 2014;137:13–22. doi:10.1016/j.jqsrt.2014.01.005. [2] Čermák P, Chomet B, Ferrieres L,
Vasilchenko S, Mondelain D, Kassi S, et al. CRDS with a VECSEL for broad-band high sensitivity
spectroscopy in the 2.3 μm window. Rev Sci Instrum 2016;87:83109. doi:10.1063/1.4960769. [3]
Čermák P, Vasilchenko S, Mondelain D, Kassi S, Campargue A. First laboratory detection of an
absorption line of the first overtone electric quadrupolar band of N2 by CRDS near 2.2μm. Chem
Phys Lett 2017;668:90–4. doi:10.1016/j.cplett.2016.11.002.

Kľúčové slová / Keywords
amoniak, metán, laserová spektroskopia
amonia, methane, laser spectroscopy
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Študijný program / Study programme:
Kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia / Quantum Electronics and Optics and
Optical Spectroscopy

Názov / Title
Modelovanie a vývoj priestorového heterodynového spektrometra pre aplikáciu LIBS
Modelling and Development of Spatial Heterodyne Spectrometer for LIBS application

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
anglický / English

Školiteľ / Tutor
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.

Anotácia / Annotation
In this project we will work on the modellization and development of a spatial heterodyne
spectrometer for LIBS applications. The reason for this is the need for more sophisticated chemical
measurements to achieve the goals of new, more ambitious projects and recent advances like in-
situ and remote spectroscopic analysis. This work will focus on the development and optimization
of one such spectrometer that has the potential to meets these needs, a spatial heterodyne LIBS
spectrometer, capable of high spectral resolution, large spectral range, very high light throughput,
absence of moving parts, among other advantages. As a relatively novel interferometric technique
(similar to the Fourier transform spectroscopy), Spatial Heterodyne Spectroscopy will open new
research lines for our group, leading further our achievements.
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Študijný program / Study programme:
Kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia / Quantum Electronics and Optics and
Optical Spectroscopy

Názov / Title
Modelovanie difúzneho žiarenia na heterogénnom zemskom povrchu v podmienkach potrhanej
oblačnosti
Modeling diffuse tilted irradiance under broken cloud arrays

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD.

Anotácia / Annotation
Fyzika prenosu krátkovlnného žiarenia v atmosfére je nevyhnutná pre modelovanie radiačnej
bilancie, fotosynteticky aktívneho žiarenia na povrchu ako aj dostupnosti žiarivej energie
na rôzne orientovaných naklonených povrchoch. Okrem zrejmých konzekvencií v meteorológii
je modelovanie poľa difúzneho žiarenia principiálne dôležité pre fotovoltaiku, predovšetkým
za oblačných dní, ale aj pri nižších hodnotách pokrytia oblohy oblakmi v prípade, že výška slnka je
relatívne nízka. Potrhaná oblačnosť významne mení priestorovú štruktúru poľa difúzneho žiarenia.
Izolované oblaky v okolí slnka znižujú inak intenzívnu žiaru oblohy a preto sa tieto oblaky javia
tmavšie, zatiaľčo oblaky v protiľahlom kvadrante oblohy môžu zvyšovať žiaru inak tmavšej
oblohy. Z dôvodu viacnázobného rozptylu elektromagnetického žiarenia sa navyše priestorové
prerozdelenie žiarivej energie mení. Zohľadnenie uvedených efektov výrazne zvýši presnosť
súčasných modelov používaných pri predpovedi dostupnosti viditeľného žiarenia na zemskom
povrchu.

Cieľ / Aim
1. Modelovať pole difúzneho žiarenia v závislosti od aerosólovej substancie vzduchovej hmoty.
Preveriť dôležitosť optických parametrov aerosólu (ako sú optická hrúbka, parameter asymetrie
a albedo jednoduchého rozptylu) na spektrálnu žiaru čiastočne zamračenej oblohy s náhodným
priestorovým usporiadaním oblakov. 2. Identifikovať vplyv a) pokrytia oblohy oblačnosťou,
b) charakteristického horizontálneho rozmeru oblakov, c) výšky spodnej hranice oblakov a d)
odrazivosti oblakov na hustotu toku difúzneho žiarenia na zemskom povrchu 3. Modelovať hustotu
toku difúzneho a priameho žiarenia na nehorizontálne orientovanej rovine. 4. Identifikovať píkové
hodnoty ožiarenia a interpretovať získané výsledky.

Literatúra / Literature
Doporučená literatúra: • Lenoble J. (1985). Radiative transfer in scattering and absorbing
atmospheres: Standard computational procedures. A. Deepak publishing: Hampton. • Van de
Hulst, H.C. (1980). Multiple Light Scattering Tables, Formulas and Applications. Academic
Press: Cambridge, MA, USA, Volume 1–2. • Bohren C. F., Huffman D. R. (2004): Absorption
and Scattering of Light by Small Particles. Wiley-VCH: Weinheim. • Kocifaj M. (2012). Angular
distribution of scattered radiation under broken cloud arrays: An approximation of successive orders
of scattering. Sol. Energy, 86, 3575–3586. • Kocifaj M. (2015). Unified model of radiance patterns
under arbitrary sky conditions. Sol. Energy, 115, 40–51. • Liou K. N. (2002). An Introduction to
Atmospheric Radiation. Academic Press: Amsterdam. • McCartney E. J. (1977). Optics of the
atmosphere. John Wiley & Sons: Chichester. • Marshak A., Davis A. (2005). 3D Radiative Transfer
in Cloudy Atmospheres. Springer: Berlin, Heidelberg, New York. • Thomas G. E., Stamnes K.
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(1999). Radiative transfer in the atmosphere and ocean. Cambridge University Press: Cambridge,
UK. • Zuev V. E., Titov G. A. (1996). Atmospheric Optics and Climate. Spektr: Tomsk.

Poznámka / Comment
Prínosy dizertačnej práce: 1. Vytvorenie pilotného modelu difúzneho žiarenia na zemskom
povrchu ako funkcie mikrofyzikálnych parametrov aerosólu a niektorých fyzikálnych parametrov
oblakov v podmienkach potrhanej oblačnosti. 2. Pochopenie súvislostí medzi píkovými hodnotami
difúzneho žiarenia na rôzne orientovaných povrchoch a základnými parametrami lokálnej
atmosféry. 3. Interdisciplinarita: potenciálne aplikovanie výsledkov v iných vedných oblastiach,
ako je optika, aerosólová fyzika, fotovoltaika, príspevok k tvorbe globálnych modelov dostupnosti
fotosynteticky aktívneho žiarenia v rôznych teritóriách (zapojenie sa do medzinárodnych
výskumných štruktúr zaoberajúcich sa slnečným žiarením, napr. spolupráca so Solar Consulting
Services).

Kľúčové slová / Keywords
difúzne žiarenie, potrhaná oblačnosť, rozptyl viditeľného žiarenia, viacnásobný rozptyl, optika
aerosólu a oblakov



Strana / Page 7

Študijný program / Study programme:
Kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia / Quantum Electronics and Optics and
Optical Spectroscopy

Názov / Title
Molekulová spektroskopia plazmy indukovanej laserom v atmosfére kyslíka a vodíka.
Molecular Spectroscopy of Laser-Induced Plasma in Oxygen and Hydrogen Atmosphere.

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
anglický / English

Školiteľ / Tutor
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.

Konzultant / Consultant
Dr. Alicia Marín Roldán

Anotácia / Annotation
The aim of this project is to study by laser-induced plasma spectroscopy the molecular spectra of
different samples under an oxygen and/or hydrogen atmosphere. Our group is devoted to the Laser
Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS). The obtained spectra with this technique are usually
atomic, but some molecular bands could be also observable. The aim is to reach information
about the molecular bands and improve the capability of this technique to characterize this kind of
spectral information. For this, we will use a broad spectral range from vacuum UV (VUV) to NIR.

Literatúra / Literature
S. Trautner, J. Jasik, Ch.G. Parigger, J.D. Pedarnig, W. Spendelhofer, J. Lackner, P. Veis, J. Heitz:
“Laser-induced optical breakdown spectroscopy of polymer materials based on evaluation of
molecular emission bands”, Spectrochimica Acta Part A 174 (2017) 331–338
S. Trautner, J. Jasik, Ch.G. Parigger, J.D. Pedarnig, W. Spendelhofer, J. Lackner, P. Veis, J. Heitz:
“Laser-induced optical breakdown spectroscopy of polymer materials based on evaluation of
molecular emission bands”, Spectrochimica Acta Part A 174 (2017) 331–338



Strana / Page 8

Študijný program / Study programme:
Kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia / Quantum Electronics and Optics and
Optical Spectroscopy

Názov / Title
Optická diagnostika prachu získaného laserovou abláciou materiálov súvisiacich s termojadrovou
syntézou.
Optical Diagnostics of Dust Produced by Laser Ablation of Fusion-Related Materials.

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
anglický / English

Školiteľ / Tutor
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.

Anotácia / Annotation
This project will be focused in the optical diagnostics and characterization of dust deposits
produced in fusion-related materials (e.g. ITER reactor walls) by calibration free laser in-duced
breakdown spectroscopy (LIBS) and other optical techniques. The main goal of this project is to
ensure that the safety limits are fulfilled by charactering and removing the dust produced by the
plasma operation in fusion reactors. As member of EUROfusion project, our group collaborates
with several international and prestigious research groups along Europe. The characterization of
the fusion-related samples will be realize focusing in quan-tification of trace elements that could
affect or worse the good performance of the reactor.
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Študijný program / Study programme:
Kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia / Quantum Electronics and Optics and
Optical Spectroscopy

Názov / Title
Optická diagnostika rozhrania plazma-kvapalina
Optical diagnostic of water-plasma interface

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
doc. RNDr. Mário Janda, PhD.

Anotácia / Annotation
Plánujeme vyvíjať novú diagnostickú metódu na študovania transportu častíc z plazmy do kvapalín.
Jedná sa o laserovú diagnostickú metódu využívajúcu totálny odraz.
We plan to develop new diagnostic method to study transport of species from plasma to liquids. It
will be a laser technique based on total reflection from the interface.

Cieľ / Aim
Vývoj novej metódy a preskúmanie rýchlosti transportu častíc z plazmy do kvapaliny.
New diagnostic tool development and study of mass transfer from plasma to liquids.

Kľúčové slová / Keywords
elektrické výboje, plazma, optická diagnostika, elektrostatické rozprašovanie
electrical discharges, plasma, optical diagnostic, electrostatic spray
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Študijný program / Study programme:
Kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia / Quantum Electronics and Optics and
Optical Spectroscopy

Názov / Title
Štúdium vplyvu reexcitácie mikrovlnným výbojom na zlepšenie limitov detekcie spektorskopickej
metódy laserom indukovanej iskry
Study of microwave discharge reexcitation influence on LoD enhancement of LIBS method

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
anglický / English

Školiteľ / Tutor
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.

Konzultant / Consultant
doc. RNDr. František Kundracik, CSc.

Anotácia / Annotation
Pri štandardnej LIBS metóde je na dosiahnutie vhodného signálu pre analýzu experimentálnych
dát potrebné zaznamenať spektrum pozostávajúce s akumulácie viacerých (rádovo 100) výstrelov
do vzorky. V súčasnosti sa často krát stretávame s potrebou analýzy vzoriek tenkých vrstiev, kde
takáto vysoká akumulácia vzhľadom na hrúbku materiálu nie je možná. Riešením daného problému
je metóda, ktorá by nám umožňovala zosilniť získaný signál. Veľmi populárnou je metóda tzv. dvoj
impulznej LIBS pri ktorej je využitý prvý laserový lúč na abláciu materiálu a generáciu plazmy
a následne druhý na opätovnú reexcitáciu zhášanej plazmy. Typická doba života lasero indukovanej
plazmy je niekoľko μs. Za účelom reexcitácie plazmy je možné využiť mikrovlnný (MW) výboj,
ktorého výhodou je predĺženie doby života plazmy, mnohonásobne viac ako pri dvoj impulznej
LIBS. Vďaka tomu je možné pozorovať aj spektrálne čiary, ktorých doba života je kratšia a pri dvoj
impulznej LIBS nie je možné ich významné zosilnenie. V tejto práci sa budeme venovať štúdiu
vplyvu MW výboja pri zosilnení výsledného signálu a ako aj optimalizácii nastavení pre zosilnenie
spektrálnych čiar zodpovedajúcim rozličným prvkom v závislosti od dĺžky oneskorenia, dĺžky
zaznamenia sifgnálu, tlaku a atmosféry v ktorej budú merania prebiehať.
Pri štandardnej LIBS metóde je na dosiahnutie vhodného signálu pre analýzu experimentálnych
dát potrebné zaznamenať spektrum pozostávajúce s akumulácie viacerých (rádovo 100) výstrelov
do vzorky. V súčasnosti sa často krát stretávame s potrebou analýzy vzoriek tenkých vrstiev, kde
takáto vysoká akumulácia vzhľadom na hrúbku materiálu nie je možná. Riešením daného problému
je metóda, ktorá by nám umožňovala zosilniť získaný signál. Veľmi populárnou je metóda tzv. dvoj
impulznej LIBS pri ktorej je využitý prvý laserový lúč na abláciu materiálu a generáciu plazmy a
následne druhý na opätovnú reexcitáciu zhášanej plazmy. Typická doba života lasero indukovanej
plazmy je niekoľko μs. Za účelom reexcitácie plazmy je možné využiť mikrovlnný (MW) výboj,
ktorého výhodou je predĺženie doby života plazmy, mnohonásobne viac ako pri dvoj impulznej
LIBS. Vďaka tomu je možné pozorovať aj spektrálne čiary, ktorých doba života je kratšia a pri
dvoj impulznej LIBS nie je možné ich významné zosilnenie. V tejto práci sa budeme venovať štúdiu
vplyvu MW výboja pri zosilnení výsledného signálu a ako aj optimalizácii nastavení pre zosilnenie
spektrálnych čiar zodpovedajúcim rozličným prvkom v závislosti od dĺžky oneskorenia, dĺžky
zaznamenia sifgnálu, tlaku a atmosféry v ktorej budú merania prebiehať.

Cieľ / Aim
Štúdium parametrov vplývajúcich na zosilnenie signálu a optimalizácia prejednotlivé spektrálne
čiary.

Literatúra / Literature
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[1] Cremers, D. A., Radziemski, L. J. Handbook of Laser- Induced Breakdown Spectroscopy.
Chichester (England): John Wiley & Sons, Ltd, 2006. ISBN 978-0- 470 09299-6 [2] O. Ayed
Nassef a Hani E. Elsayed – Ali, Spark discharge assited laser induced breakdown spectroscopy,
Spectrochimica Acta Part B 60 (2005), 1564- 1572. [3] Y. Ikeda a M. Kaneko, Microwave-
Enhanced Laser- Induced Breakdown Spectroscopy, 14th Symp. On Appl. Laser Techniques to
Fluid Mechanics, Lisbon, Portugal, July 07-10. 2008. [4] K. A. Tereszchuk a kol., Depth profile
of layered samples using glow discharge assised Laser_ induced Breakdown Spectrometry (GD-
LIBS), Spectrochimica Acta Part B 64 (2009), 378- 383 [5] L. I. Kexue a kol., Signal enhancement
of lead and arsenic in soil using laser ablation combined with fast electric discharge, Spectrochimica
Acta Part B 65 (2010), 420-424. [6] J.D. Pedaring a kol., Combination of RF- plasma jet and
Laser- induced plasma for breakdown spectroscopy analysis of complex materials, Applied Surface
Science 257 (2011), 5452-5455. [7] S. Eschlböck_ Fuchs a kol., Boosting persistence time of laser-
induced plasma by electric arc discharge for optical emission spectroscopy, Spectrochmica Acta
Part B 109 (2015), 31- 38.

Kľúčové slová / Keywords
Laserom indukovaná plazma, laserová ablácia, RF výboj, spektrálne čiary
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Študijný program / Study programme:
Kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia / Quantum Electronics and Optics and
Optical Spectroscopy

Názov / Title
Vplyv mikrofyziky aerosólu na žiaru okoloslnečnej zóny
Intense circumsolar brightness due to aerosol microphysics

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD.

Anotácia / Annotation
Žiarenie okoloslnečnej zóny môže za istých podmienok predstavovať významnú zložku
detegovanú senzorom s konečnorozmerným zorným poľom. Mnohé rádiometre alebo slnečné
fotometre používané na charakterizáciu atmosférických aerosólov využívajú dáta získané
z obdobných senzorov, pričom intepretácia meraní priameho slnečného žiarenia v zmysle Beer–
Lambert–Bougerovho zákona môže viesť k chybám stanovenia rozmerovej distribúcie častíc
alebo aerosólovej optickej hrúbky ako funkcie vlnovej dĺžky. Neurčitosť stanovenia žiary
okoloslnečnej zóny má tiež významný podiel na nepresnosť výpočtu energetického zisku slnečných
koncentrátorov. Mnohé regióny sa odlišujú v type prevládajúcich častíc aerosólu, pričom tieto
častice pochádzajú z lokálnych zdrojov znečistenia ako je priemysel, stavebná či poľnohospodárska
činnosť alebo sú transportované vetrom z väčších vzdialeností a viažu sa skôr na vzduchovú hmotu.
Je zrejmé, že v prímorských regiónoch budú prevládať slabo absorbujúce soli a vodný aerosól,
ktorý sa svojimi fyzikálnymi vlastnosťami (rozmermi, morfológiou, ...), ale aj chemickým zložením
bude výrazne odlišovať od častíc produkovaných spaľovaním fosílnych palív. V takých časticiach
pozorujeme vysoké zastúpenie uhlíkatých zložiek, ktoré absorbujú výrazne viac elektromagnetickej
energie než iné aerosólové častice. To môže ovplyvniť efektívnosť slnečných koncentrátorov
a to aj v prípade, že sa rozmerové distribúcie oboch vyššie uvedených typov častíc veľmi nelíšia.
V súčasnosti sa táto problematika intenzívne rieši v USA, kde existuje veľká sieť meracích staníc
poskytujúcich informácie o optických a mikrofyzikálnych vlastnostiach aerosólu, ale nové riešenia
sú potrebné pre suché (púštne) oblasti s vysokým podielom jasných dní a vyšším zastúpením
veľkých nesférických častíc, pre ktoré je typický výrazný dopredný rozptyl.

Cieľ / Aim
Ciele práce: 1. Modelovať uhlové charakteristiky rozptýleného žiarenia pre aerosólové častice
odlišujúce sa funkciou rozdelenia počtu podľa veľkosti, tvarom alebo zložením (typické modely:
mestský, vidiecky, prímorský,... aerosól). 2. Zistiť vplyv usporiadania jednotlivých materiálov
v objeme častice na rozptyl žiarenia. Motiváciou pre túto prácu je fakt, že procesy podieľajúce
sa na vzniku častíc nie nevyhnutne vedú k náhodnému premiešaniu jednotlivých materiálov
v objeme častice, ale skôr k agregácii jednotlivých zložiek, čoho výsledkom je, že častice sú
tvorené konečnorozmernými zhlukmi materiálov alebo je jeden materiál sústredený skôr v jadre
zatiaľčo iný materiál sa preferovane vyskytuje v povrchových vrstvách častice. Rôzne zoskupenie
materiálov pritom zodpovedá rôznemu fázovému posuvu medzi rozptýlenými vlnami a teda inému
uhlovému prerozdeleniu žiarenia rozptýleného takými časticami. 3. Objasniť fundamentálne
rozdiely medzi žiarou okoloslnečnej zóny v priblížení idealizovaného modelu homogénnych
sférických častíc a v prípade reálneho modelu nehomogénnych nesférických častíc. Stanoviť mieru
neurčitosti spektrálnej žiary v prípade širokej variability mikrofyzikálnych parametrov častíc
v atmosfére. 4. Pokúsiť sa o vytvorenie analytického modelu žiary v aproximácii malých uhlov
rozptylu pre účely hromadného modelovania pre rôzne typy častíc. Stanoviť vplyv modálneho
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polomeru polydisperzného súboru častíc na uhlovú závislosť a na píkové hodnoty spektrálnej žiary
v okoloslnečnej zóne. 5. Vytvoriť databázu potrebnú pre modelovanie žiary okoloslnečnej zóny
pre rozmerové distribúcie a chemické zloženie aerosólových častíc podľa klasifikácie na mestský,
vidiecky, ale aj kontinentálny, prímorský... aerosól.

Literatúra / Literature
Doporučená literatúra: • Bohren C. F., Huffman D. R. (2004): Absorption and Scattering of
Light by Small Particles. Wiley-VCH: Weinheim. • Kahnert M. (2003): Numerical methods in
electromagnetic scattering theory, Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer,
vol. 79-80, p. 775–824. • Mishchenko M. I., Travis L. D., Lacis A. A. (2002): Scattering,
Absorption, and Emission of Light by Small Particles. Cambridge University Press: Cambridge.
• Kocifaj M., Gueymard C. A. (2011). Theoretical evaluation of errors in aerosol optical depth
retrievals from ground-based direct-sun measurements due to circumsolar and related effects.
Atmospheric Environment 45, 1050–1058. • Kocifaj M., Gueymard C. A. (2012). Aerosol size
distribution retrievals from sunphotometer measurements: Theoretical evaluation of errors due
to circumsolar and related effects. Atmospheric Environment 51, 131–139. • Mishchenko M. I.
(2014). Electromagnetic Scattering by Particles and Particle Groups: An Introduction. Cambridge
University Press: Cambridge. • Barber P. W., Hill C. S. (1998). Light Scattering by Particles:
Computational Methods. World Scientific: Singapore. • Mishchenko M. I. (2009). Electromagnetic
scattering by nonspherical particles: A tutorial review. J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 110,
808-832. • Muñoz O., Hovenier J. W. (2011). Laboratory measurements of single light scattering
by ensembles of randomly oriented small irregular particles in air. A review. J. Quant. Spectrosc.
Radiat. Transfer. 112, 1646-1657. • Hergert W, Wriedt T. (2012). The Mie theory: Basics and
Applications. Springer Ser. Opt. Sci. 169.

Poznámka / Comment
Prínosy dizertačnej práce: 1. Vytvorenie pilotného optického modelu žiary okoloslnečnej zóny,
ktorý doposiaľ nebol zostavený v kompaktnej a robustnej forme. 2. Kvantifikácia a kvalifikácia
účinkov aerosólu na dostupnosť žiarivej energie pre účely slnečných kolektorov. 3. Overenie
existujúcich alebo zostavenie nových analytických modelov vhodných pre hromadné numerické
simulácie v rôznych regiónoch s odlišným prevládajúcim typom aerosólov. 4. Bude stanovený
vplyv nehomogenity a nesféricity častíc na žiaru v aproximácii malých uhlov rozptylu, čo umožní
po prvý krát komplexné zhodnotenie efektivity slnečných koncentrátorov v oblastiach s vysokým
podielom veľkých nesférických častíc (púštne oblasti).

Kľúčové slová / Keywords
rozptyl svetla, mikrofyzika aerosólu, slnečné žiarenie, okoloslnečná zóna, slnečné koncentrátory.
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Názov / Title
Využitie optických diagnostických metód pri štúdiu elektrického výboja v kvapalinách.
Study of the electrical discharge in liquid using optical diagnostic methods.

Jazyk záverečnej práce / Language of Thesis
slovenský / Slovak

Školiteľ / Tutor
doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.

Anotácia / Annotation
Elektrický výboj generovaný v kvapalinách nachádza v súčasnosti široké uplatnenie napríklad aj
pri rozklade alebo likvidácii nežiadúcich organických látok, baktérií, zbytkov liečiv alebo drog
v odpadovej vode. S týmito aplikáciami súvisí aj základný výskum generovania plazmy vo vodnom
prostredí a jej parametrov. Vznik prierazu vo vodnom prostredí ovplyvňuje viacero parametrov a v
literatúre sa diskutujú dva mechanizmy: proces formovania bublín v kvapaline a ich nasledovný
elektrický prieraz a klasický, elektrický mechanizmus, kde dôjde k vzniku elektrónovej lavíny
priamo v objeme vody, podobne ako v plynných prostrediach . Výsledný mechanizmus formovania
výbojov je pravdepodobne kombináciou uvedených mechanizmov, kde sa tieto uplatňujú s rôznou
váhou, v závislosti od experimentálnych podmienok.Výboj vo vode je možné študovať pri vhodnej
konfigurácii elektród pomocou elektrických ale aj optických meraní v závislosti od parametrov
výboja.

Cieľ / Aim
Cieľom štúdia bude experimentálne štúdium elektrického výboja v kvapalnom prostredí pomocou
optických meraní.

Kľúčové slová / Keywords
discharge in water, optical diagnostics


