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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 
 
Předložená práce se zabývá návrhem geometrie detektorů pro měření parametrů plazmatu v okolí 
Měsíce pro přístroj BMSW-LG, který je připravován pro projekt Luna-Glob a navazuje na úspěšný 
přístroj BMSW. V úvodu je přehledně popsáno prostředí, které by měla družice studovat a 
důkladně rozebrána funkce iontového detektoru. Jádrem samotné práce je pak počítačová simulace 
modelující interakci iontů a Faradayova válce pro různé parametry plazmatu a geometrie 
samotného válce. Široký soubor získaných dat je názorně prezentován a jsou diskutovány výhody 
a nevýhody jednotlivých geometrií, z nichž je doporučena ta s nejlepšími vlastnostmi pro 
samotnou realizaci. V závěru jsou ještě simulace porovnány s experimentálními daty poskytnutými 
ústavem kosmických výzkumů ruské akademie věd. Celkovou úroveň práce hodnotím jako 
vynikající a doporučuji uznat jako bakalářskou práci se stupněm hodnocení výborně.   
 
 
 
 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 

1) V úvodní kapitole je popsána situace pro případ, kdy se Měsíc nachází mimo chvost 
zemské magnetosféry. Jaká je situace uvnitř chvostu a jaké to má důsledky pro funkci 
BMSW-LG? 

 
2) V podkapitole 2.2.1. popisující skenovací mód měření je uvedeno, že jeden z 

Faradayových válců má  trvale vypnut zdroj vysokého napětí. Proč tomu tak je? Na 
obrázku 2.3. mají zdroj vysokého napětí zapnuty všechny tři válce z energetické sekce. 

 
3) V závěru je uvedeno, že systém pro studium iontů odcházejících z povrchu Měsíce se bude 

skládat z dvojice válců, zatímco systém pro studium iontů přicházejících od Slunce bude 
mít válců šest. Čím je tento rozdíl způsoben?     

 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 
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