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Práce se zabývá studiem doutnavého výboje s využitím spojitého počítačového modelu.           
Konkrétně je zaměřena na výboje v kyslíku, ať už čistém, nebo ve směsi s argonem. Práce                
je úzce svázána s experimentálním studiem kyslíkového plazmatu na pracovišti studenta.           
Stěžejním výsledkem práce je 1D radiální model kladného sloupce argon-kyslíkového          
doutnavého výboje, u kterého byla ukázána vesměs velmi dobrá shoda s experimentem.            
Práce dále obsahuje periodický 1D model výboje v podélném směru, který byl využit ke              
studiu souvislosti nestabilit výboje a vzniku T-formy výboje v kyslíku. Nakonec je v práci              
prezentován 0D model, který je výrazně jednodušší oproti radiálnímu modelu z hlediska            
implementace i výpočetní náročnosti, avšak i tak jej lze využít k výpočtu intenzity             
elektrického pole nebo koncentrací částic. 

Z hlediska metodiky autor konstruuje vlastní matematický model plazmatu na základě           
aktuální časopisecké literatury a poté jej numericky řeší metodou přímek, kde kombinuje            
metodu konečných objemů pro diskretizaci v prostoru se standardní rutinou pro časovou            
integraci tuhých soustav. Celý model je přitom svázán s iterativním výpočtem transportních            
koeficientů. Používá tedy dle mého názoru adekvátní techniku v souladu s moderními            
poznatky numerické matematiky. 

Na předkládané práci oceňuji rigorózní konstrukci modelu, včetně započtení         
multikomponentní difúze, výpočtu transportních koeficientů pro částice v plazmatu i pro           
přenos energie a důkladnou rešerši rychlostní koeficientů a účinných průřezů relevantních           
reakcí. 
Za užitečné výstupy práce považuji zejména 

a) Samotný výpočetní kód a databázi rychlostních koeficientů a dalších parametrů,          
které jsou případným zájemcům dostupné u autora. 

b) Experimentální ověření validity modelu pro studium H-formy výboje. 
c) Ověření validity drift-difúzní aproximace a vlivu různých aproximací výpočtu difúze,          

nebo například otestování Scharfetterova Gummelova schématu pro řešení        
drift-difúzní v plazmatu. To jsou cenné informace pro případné modeláře. 

d) Také neúspěšný pokus o reprodukci T-formy výboje v periodickém modelu je           
důležitým, ač negativním, výsledkem. 

e) Hodnotné jsou i komentáře autora v sekci 2.5 (Pitfalls), které mohou být užitečné             
všem modelářům nízkoteplotních výbojů. 

Výše uvedené body a) - d) lze považovat za nové vědecké výsledky, o čemž svědčí i jejich                 
částečná publikace v impaktovaných časopisech. Ačkoliv práce nepřináší odpověď na          
dávnou otázku vzniku T-formy kyslíkového výboje, jde jistě o hodnotný příspěvek v oboru             
studia nízkoteplotního kyslíkového plazmatu. 

Formální a grafické zpracování je na vysoké úrovni. Z hlediska obsahového jsem            
nenarazil na žádnou podstatnou chybu a i množství drobných chyb a nesrovnalostí je zcela              
zanedbatelné. Jde například o následující: 

● Rovnice 2.2: index j místo k u první sumy. Rozsahy sumování nejsou specifikované 
● Rovnice 2.3a: argument sigma (relativní rychlost) není specifikovaný 



● Rovnice 2.5: Použitý zápis nezohledňuje existenci více než jednoho excitovaného          
stavu pro každou částici. 

● Rovnice 2.6: na levé straně asi má být rho_attachment a ne R_attachment. 
● Pod rovnicí 2.35: Definice branching ratia asi má být gamma_kj = b_kj * gamma_k 
● Strana 36, bod 1: Délka kladného sloupce je infinite a ne infinitesimal. 

Jazykově je práce kvalitní, přičemž množství drobných chyb je průměrné. 
Zmíněné chyby zásadním způsobem nesnižují kvalitu předkládané práce. Konstatuji také,          

že práce nenese žádné známky plagiátorství. Dle mého názoru předkládaná disertační           
práce prokazuje předpoklady autora k samostatné tvořivé práci a doporučuji ji k obhajobě. 
 
 
K práci mám následující dotazy / náměty k diskusi: 

1) První otázka směřuje k chybě diskretizace: Autor zmiňuje použití 
Scharfetterova-Gummelova schématu pro integraci, které však zavrhl z důvodu 
problematického chování pro E blízké 0 a kvůli výpočetní náročnosti. Jaký má 
záměna Scharfetterova-Gummelova schématu za upwind schéma vliv na výsledek 
modelu?  

2) Kolik bodů bylo použito pro diskretizaci v radiálním směru  a jak bylo ověřeno, že 
daný počet bodů je dostačující? 

3) Autor zmiňuje horší shodu modelu s experimentem při výboji v křemičitém skle oproti 
výboji v Pyrexu na stranách 24 a 28. Jako možný důvod uvádí hrubší povrch 
křemičitého skla oproti Pyrexu. Je nějaký fyzikální důvod, proč by to tak mělo být? 
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