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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Diplomová práce studenta má velmi vysokou úroveň všech grafů, obrázků a logické stavby textu,
všechny  odstavce,  sekce  i  kapitoly  na  sebe  logicky  navazují,  čímž  vytváří  ucelený  obraz
fungování této diagnostiky (ball-pen sondy) v různých typech plazmatu. 
Rešerše literatury ball-pen sondy je naprosto perfektní, vyčerpávající přehled práce s touto sondou
v Evropě. 
Více nežli polovina textu je věnována vlastní experimentální práci na magnetronu KFPP, první
použití tohoto typu sondy na magnetronu vůbec.

Student  (ve  své  skromnosti)  v  práci  zapomněl  uvést  důležitý  fakt,  že  je  spolu-autorem třech
významných vědeckých publikací, pro které zpracovával experimentální data z ball-pen sondy: 
Adámek, J. et al, Nucl. Fusion 51 (2011) 073023 
Adamek, J. et al. Ball-Pen Probe Measurements in L-Mode and H-Mode on ASDEX Upgrade.
Contrib. to Plasma Phys. September 2010, 50, 9, s. 854–859 
Adámek,  J.  et  al.  Diagnostics  of  magnetized  low  temperature  plasma  by  ball-pen  probe.
Nukleonika. 2012, 57, 2, s. 297–300. 

Sekce 2.3.1. popisuje digitální sběr dat. Jedná se o standardní komerční zařízení, a tak popis jeho
ovládání považuji ve vědecké práci za zbytečný. Stačilo by zmínit, že umí měřit extrémně nízké
proudy až do piko-Ampérů. 

Obrázek 3.3: bylo by vhodné zdůraznit,  že levá půlka obrázku má otočené znaménko proudu,
např. tím, že v popisu osy uvedete |I_probe| a že bod v minimu odstraníte, jelikož nemá žádný
význam, což je sice zmíněno v textu, ale nesnadno k nalezení. 

Mohu konstatovat, že diplomová práce je opravdu vynikající, až na nejasnost ohledně základního
principu fungování BPP v plazmatu se studenými ionty. Prosím tímto studenta, aby se na níže
zmíněné pochybnosti soustředil ve své závěrečné obhajobě:

Otázka při obhajobě a náměty
do diskuze:

Sekce  3.1:  zmiňujete,  že
Larmorův  poloměr  iontů  je
mnohem  menší  nežli  elektronů.
Princip  BPP  je  ale  původně
založen na faktu, že je to přesně
obráceně,  tj.  že  magneticky
potlačujete  proud  od  elektronů,
který  je  daleko  vyšší  nežli  od
iontů  z  důvodu  jejich  nižší
hmotnosti  a  taky  Te~Ti.
Neznamená to tedy, že fungování
BPP  bude  v  magnetronu  zcela
odlišné  od  fungování  v
tokamaku? Tuto  ideu  jsem
kvalitativně znázornil zde v obrázku.



My  víme,  že  princip  z  obrázku  2.4  (neboli  “ballistic  model”)  se  sice  od  pozorování  na
tokamakcích částečně odchyluje (zde rozdíl mezi černými křivkami zde v obrázku), což je ale
možno  vysvětlit  dodatečným  3D  efektem  vtahování  těch  magneticky-odstíněných  částic  ExB
driftem.  2D simulace  [M.  Komm,  Contr.  Plasma  Phys.  2010] toto  naznačují.  Z hlediska  principu  se jedná  o
podstatné  zpřesnění  fungování  BPP  projevující  se  pro  h<0,  což  je  důležité  protože  pro
důvěryhodné měření potenciálu plazmatu z BPP je třeba 0mm>h>-1mm. V tomto obrázku 2.4 by,
právě  z  tohoto  důvodu,  bylo  potřeba zaměnit  znaménko + za -!  Pokud by platil  pouze  tento
balistický jednoduchý model, iontů by se mělo dostávat dovnitř extrémně málo pro h<0 (tudíž ta
červená  křivka  zde  na  obrázku  poroste,  v  protikladu  s  experimentálním pozorováním (zelená
křivka)).  To  implikuje,  že  pro  vysvětlení  měření  na  magnetronu  jiný  mechanismus  musí  být
dominantní (pravděpodoně ten 3D efekt, možná rozprašování materiálu sondy dopadem elektronů,
či jiný).  Ten balistický model z obrázku 2.4 lze tudíž považovat pro tokamaky za nepřesný, pro
plazma s Ti<<Te (magnetron) je ale zcela zavádějící. Diskuse na toto téma mi v diplomové práci
chybí. 

Jako jediný důkaz funkčnosti  BPP lze tedy považovat pouze fakt,  že  při  zásunu kolektoru do
hloubky -10mm se vyrovnají proudy elektronů a iontů, přestože by k tomu nemělo v rámci tohoto
balistického modelu vůbec dojít?

Diskuse  obrázku  3.8  jen  dále  potvrzuje  podivné  chování  BPP (nezávislost  síly  tlumení  na
magnetickém poli), v protikladu s tou intuitivní představou balistického Larmorova stínění. 
Stejně  tak  toto  podivné  chování  potvrzuje  tvrzení  z  diplomky,  že  "tvar  závislosti  plovoucího
potenciálu  ball-pen  sondy  na  zasunutí  kolektoru  h  je  jen  velmi  málo  závislý  na  parametrech
plazmatu, ale zato je značně závislý na době vystavení ball-pen sondy plazmatu". Podezřelá mi
také přijde skutečnost,  že o hodnotě potenciálu plazmatu (měřeného standardně na h=-10mm)
rozhodují proudy velikosti 10-10 Ampérů - obávám se, že v hlavici sondy může existovat další
mechanismus (např. termoemise z povrchu kolektoru či trubičky?) snadno generující takto malé
proudy, jejichž sběr bude přirozeně závislý na urychlujícím napětí? 

K ověření funkčnosti BPP navrhuji následující experiment, který nelze provést v tokamaku, ale v
magnetronu by měl být relativně snadný: 
Nejprve je nutné zajistit perfektní izolaci měřících obvodů Ball-pen sondy od komory (R>109). 
Vakuovou  komoru  magnetronu  nabít  na  definovaný  elektrický  potenciál  (offset  např.  20V).
Plazmatem generovaná elektrická  pole  by  se  měla  jednoduše  sčítat  s  touto  hodnotou,  a  tudíž
potenciál  plazmatu měřený BPP musí  přesně  růst  s  tímto  offsetem. Pokud budou porozovány
odchylky, domníval bych se, že jiné efekty (např. termoemise) určují fungování BPP.
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