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Študijný program / Study programme:
Meteorológia a klimatológia / Meteorology and Climatology

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.
(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.
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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 4

Študijný program / Study programme:
Meteorológia a klimatológia / Meteorology and Climatology

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
polomeru polydisperzného súboru častíc na uhlovú závislosť a na píkové hodnoty spektrálnej žiary
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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.


