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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Předložená práce se zabývá úlohou matematického modelování elektromagnetické indukce v tzv. 

kvazistatické aproximaci. Nahrazení úplného systému Maxwellových rovnic touto (parabolickou) 

aproximací je zdůvodněno specifickou fyzikální aplikací dané úlohy. Tou je studium 

elektromagnetické odezvy oceánské kůry na umělé buzení nízkofrekvenčním elektrickým dipólem 

s cílem řešit tzv. obrácenou úlohu pro vodivost, tedy zjistit prostorové rozložení vodivosti v kůře. 

Tato úloha má značný význam například v geofyzikální prospekci.  

 

Nutným předpokladem pro řešení obrácené úlohy je efektivní zvládnutí přímé úlohy, tj. nalezení 

elektromagnetické odezvy prostředí s daným prostorovým rozložením vodivosti na definované 

elektromagnetické buzení. Cílem práce bylo numerické modelování této přímé indukční úlohy ve 

3-D kartézské geometrii pomocí nespojité Galerkinovy metody.  

 

V úvodní kapitole autor shrnuje fyzikální motivaci a představuje kvazistatickou aproximaci 

Maxwellových rovnic, a to jednak v klasické podobě („primary field“), jednak v podobě tzv. 

„secondary field“ formulace, jež hledá pouze poruchové řešení vzhledem k již známému řešení 

pro jednodušší problém. Obě úlohy jsou zformulovány jak ve smyslu klasického řešení, tak slabě 

v příslušných funkcionálních prostorech. Pro slabou formulaci je okomentována otázka existence a 

jednoznačnosti řešení úlohy již diskretizované v čase. V druhé kapitole práce autor popisuje 

numerické přístupy, zavádí časovou diskretizaci pomocí Crank-Nicolson metody a diskutuje dva 

způsoby prostorové diskretizace, jednak spojitou aproximaci pomocí konformních Nédélecových 

konečných elementů, jednak pomocí SIPG (Symmetric Interior Penalty Galerkin) varianty 

nespojité Galerkinovy metody. Třetí kapitola se věnuje popisu vlastní numerické implementace 

obou metod v knihovně deal.ii. Autor komentuje stručně všechny fáze výpočtu – tvorbu vhodné 

diskretizační sítě (preprocessing), tvorbu algebraického systému, jeho řešení pomocí 

předpodmíněné iterační metody a konečně vizualizaci výstupů (postprocessing). Čtvrtá kapitola 

demonstruje numerické řešení původní fyzikální úlohy pro tři jednoduché scénáře, jež umožňují 

částečné srovnání s analytickým a dalším nezávislým numerickým řešením.   

    

Tvorba původního numerického software na bázi konečných elementů je bezpochyby velmi 

ambiciózní úkol a použití již částečně (pro tento úkol) optimalizované knihovny deal.ii jeho 

velikost nijak neumenšuje. Za předloženou prací proto zcela jistě stojí značné úsilí, ať už v podobě 

náročného hledání optimální numerické strategie, či při její vlastní numerické implementaci, a toto 

úsilí bych rád samostatně vyzdvihl. Implicitním nebezpečím takto koncipované úlohy totiž je, že 

pokud se autorovi nepodaří ve vymezeném čase kód plně odladit a optimalizovat, vlastní 

numerické výpočty nemusí působit dostatečně impresivně, což je částečně i případ hodnocené 

práce. Autor dovedl program do stavu, kdy funkční primary field formulace je, zdá se, příliš 

svazující z pohledu prostorové diskretizace v blízkosti zdroje, a secondary field formulace, jež 

tímto neduhem netrpí, je zase zatížena jistou systematickou chybou.  Věřím však, že odhalení této 

chyby je plně v kompetenci autora a je jen otázkou dalšího času stráveného vývojem programu.    

 

Odhlédneme-li tedy od této omluvitelné slabiny, mojí hlavní výtkou je ne zcela přesvědčivé 

zdokumentování vynaloženého úsilí ve vlastním textu práce. Ta, ač je prosta větších formálních 

nedostatků, obsahuje řadu drobných nepřesností a překlepů, na několika místech chybí hlubší 

motivace či zdůvodnění a leckdy je zvolený popis až příliš stručný. Zcela například chybí finální 

verze nespojité Galerkinovské formulace, kdy se autor omezí pouze na vyčíslení bilineární formy, 

a velmi stručný je i popis vlastního jádra práce, tedy programu samotného. Tyto nedostatky dle 



mého názoru zbytečně oslabují celkový dojem z jinak, zdá se, velmi kvalitní programátorské a 

modelářské práce, jež navíc slibuje další geofyzikální využití.  

 

 

 

 

Poznámky a připomínky: 

 

Str. 9, pod (1.8): „We see that four ME are not independent, but the divergence equations (1.5-

1.6) can be understood as necessary conditions for the other tuple of equations (1.3 – 1.4) …“ 

Toto platí pro B (pokud divB = 0 v t=0), ale pro odvození (1.5) z (1.4) je třeba navíc předpokládat 

(kromě platnosti (1.5) v t=0) platnost zákona zachování el. náboje (1.8).    

 

U klasické formulace pro primární pole (str. 12, nahoře) hovoří autor o homogenních 

Dirichletovských podmínkách, míní však homogenní Dirichletovské podmínky pouze pro tečnou 

složku elektrické intenzity.      

 

Autor na několika místech (str. 9 dole, sekce 1.7) používá výraz „constant“ ve významu obecně 

prostorově proměnných parametrů. 

 

V sekci 1.8. se hovoří o neeliptičnosti operátoru curl-curl aniž se specifikuje funkcionální prostor 

(operátor kupříkladu je eliptický v prostoru funkcí z (W0
1,2

(Ω))
3
 s nulovou divergencí a standardní 

(W
1,2

(Ω))
3
 normou). 

 

Problém BVP-S (1.46), (1.47) je již v čase diskretizovaná verze původního problému (1.43)-(1.45). 

Přitom o časové diskretizaci se prvně hovoří až v sekci 2.1. 

 

Při definici norem v (1.51)-(1.53) chybí na pravé straně, že se jedná o L
2
(Ω) normu sčítanců – 

v definicích je, myslím, určitá přesnost na místě. 

 

Str. 16, věta pod (1.58) „Assuming that the right-hand side … is continuous“ – bývá zvykem 

charakterizovat podmínku na spojitost pravé strany v řeči kvalifikace dat „f“.   

 

Ve (2.13) a (2.15) by měl být stejný symbol – g či f. 

 

Sekce 2.3.1, str. 21: „This property is necessary for exact modelling jumps of electric field E and 

magnetic field H“. Věta platí pro E nikoli však pro H, kde je naopak žádoucí uvažovat nespojitosti 

v tečné složce. 

 

V posledním odstavci sekce 2.3. se píše o bezdivergentní bazi. Používá se tedy tato? A je to 

žádoucí? div E je obecně nenulové. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Jaký bude další osud vyvinutého programu? Chystá se jej autor odladit a spočítat nějaké 

realističtější geofyzikální problémy? 

 



Jaké byly stávající výpočetní nároky a z nich vyplývající omezení na prostorovou a časovou 

diskretizaci? Co to říká o aplikovatelnosti metody v obrácené úloze na vodivost? 

 

Mohl by autor více rozvést, v čem spatřuje pravděpodobný zdroj systematické výpočetní chyby u 

sekundární formulace? Jak ji hodlá odstranit? 

 

 

 

Práci  

� doporučuji  

� nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

� výborně   � velmi dobře   � dobře   � neprospěl/a 
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