
Posudek vedoucího disertační práce Mgr. Michaela Komma 
 

s názvem 
 

Studium okrajového plazmatu tokamaku a jeho interakce 
s první stěnou 

 
Předložená disertační práce se zabývá počítačovým modelováním okrajové části 

tokamaku. Je sepsána v angličtině v rozsahu 79 stran s 56-ti položkami v seznamu citované 
literatury. 

První kapitola je stručným úvodem do problematiky fúze na zařízení tokamak, druhá 
se již věnuje vlastnostem okrajového plazmatu tokamaku a krátce vysvětluje metody spojitého 
a částicového modelování plazmatu. 

Motivaci práce je věnována třetí kapitola. Konkrétně si stanovuje za cíl modelovat 
toky především kladných iontů na desky divertoru, které jsou nezbytné jednak pro návrh 
těchto desek z hlediska jejich extrémního tepelného namáhání a také mechanismu 
nežádoucího zachycování tritia ve štěrbinách mezi deskami. Druhým cílem bylo modelovat 
fungování Katsumatovy sondy, která se používá pro měření teploty iontů v okrajovém 
plazmatu tokamaku. 

Popisu funkce a vlastností dvoudimenzionálního (konkrétně 2d3v) modelovacího 
programu SPICE2 je věnována kapitola 4, zajímavé jsou části o dvou způsobech paralelizace 
výpočtu. 

Simulací divertorových dlaždic tokamaku TEXTOR se zaobírá kapitola 5. Autor 
modeloval výše uvedeným programem SPICE2 dva typy dlaždic a to ploché, obdélníkového 
průřezu, a zešikmené s průřezem kosodélníkovým u nichž uvažoval i různé úhly zešikmení. 
Ukázal na možnost vzniku potenciálového maxima v mezeře mezi dlaždicemi, které 
způsobuje kromě toku iontů i na zastíněnou stěnu mezery také lokální nárůst toku a tím 
zvýšení tepelného namáhání horní strany dlaždic. Vypočítané toky částic za různých 
podmínek posloužily rovněž jako vstupní data pro studium vzniku nežádoucích 
uhlovodíkových vrstev v mezerách mezi dlaždicemi programem 3D-GAPS, na kterém se 
autor rovněž podílel. 

Kapitola 6 je věnována modelování Katsumatovy sondy. Z  voltampérové 
charakteristiky kolektoru v retardující oblasti pro kladné ionty je totiž možné určit teplotu 
těchto iontů. Předpokladem je však stínící funkce trubičky kolem kolektoru, ve které je 
kolektor poněkud zasunut, a která by měla díky své orientaci kolmo na magnetické pole 
zabránit elektronům v dopadu na kolektor. Pro simulaci této konfigurace již nedostačuje 
dvourozměrný model, autor proto rozšířil kód SPICE2 do plnohodnotné 3d3v verze nazvané 
SPICE3, přičemž pro řešení Poissonovy rovnice použil řešič vyvinutý Z. Pekárkem, který je 
založen na metodě multidrid. Na výsledcích provedených simulací autor ukazuje 
mechanismus nežádoucího dopadu elektronů na kolektor, kterým je E×B drift elektronů 
vlivem elektrického pole mezi kolektorem a stínící trubičkou. Ukazuje také, že pokud je 
trubička na stejném potenciálu jako kolektor, je proud elektronů na kolektor výrazně omezen 
a je možné z charakteristiky kolektoru určovat teplotu iontů. 

Pokračováním modelování toku částic na divertor je věnována kapitola 7. Simulační 
program SPICE3 totiž umožnil modelovat i křižovatku mezer mezi čtyřmi dlaždicemi 
s magnetickým polem orientovaným rovnoběžně s toroidálními mezerami. Simulace ukázaly, 
že na rozdíl od 2d případu je maximum potenciálu v 3d simulaci potlačeno. Jako příčina jsou 
ukázány trajektorie elektronů, které E×B driftem projdou toroidální mezerou a dostávají se do 
poloidální mezery, kde kompenzují kladný náboj, který ve 2d simulaci kompenzován být 



nemohl. Vlivem toho dochází také k vyššímu toku částic do poloidální mezery než 
předpovídal 2d model. 
  
 Mgr. Michael Komm začal pracovat na své disertaci v září 2007. Mohl při tom navázat 
na výsledky své diplomové práce, ve které se rovněž zabýval modelováním plazmatu 
okrajové části tokamaku. Díky těmto zkušenostem mohl nejen dále používat klíčový nástroj – 
modelovací program SPICE2, jehož první verzi vytvořil Dr. R. Dejarnac, ale také kompletně 
převzít jeho vývoj. 
 Disertační práce Mgr. Michaela Komma je zejména v teoretických kapitolách stručná, 
nicméně obsahuje ty informace, které autor potřeboval pro vysvětlení postupů a interpretaci  
svých výsledků. Grafická úprava je ve výborné kvalitě, formální nedostatky se v ní téměř 
nevyskytují. Nalezl jsem jen používání ekvivalentní energie kT místo teploty popř. napětí a 
rovnice 2.17, kde je poměr veličin převrácen. Vážné chyby jsem v práci nenašel. 
 
 Jako možné téma k diskusi navrhuji otázku hraničních podmínek v modelu, jde o 
pevný potenciál odpovídající -3kTe nebo skutečně plovoucí potenciál? Také je velmi 
zajímavá problematika řešiče Poissonovy rovnice ve trojrozměrném případě. 
 
 Mgr. Michaela Komm má tvůrčí schopnosti potřebné pro samostatnou vědeckou práci. 
Ta je dokladována šesticí publikací, kterých je Mgr. Komm spoluautorem. Z nich u 
posledních tří z roku 2011 je uveden jak první autor a poslední dvě byly letos odeslány do 
tisku. Pomocí vývoje numerických modelů se mu podařilo výrazně přispět k porozumění 
fungování Katsumatovy sondy a problematiky iontových toků na desky divertoru tokamaku a 
do jejich mezer. 
 

Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
V Praze dne 22. srpna 2011  doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr. 


