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Научно истраживачка интерес
Спектроскопска дијагностика нискотемпературне плазме у различитим изворима и под различитим
условима посебно, дијагностика микроталасно индуковане плазме, применом методе емисионе
спектроскопије , облика и ширења спектралних линија неводоничних атома и атома водоничника.
Спектроскопија ласерски идукованог пробоја (ЛИБС) на различитим метама у ваздуху и у течностима и
њена примена у различитим областима, контроли загађења атмосфере и производњи наночестица.

