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Úvod
Astrofyzika se často musí obejít bez ověřování svých teorií pomocí fyzikál-

ních experimentů. Jen těžko si lze představit vytvoření laboratorní černé díry
nebo kupy galaxií. Musíme si tedy vystačit s pozorováními a s matematickým
popisem. Od vln přepadávajících na pláži u břehu až po jevy ve hvězdných atmo-
sférách, často bývá výhodné popisovat fyzikální jevy pomocí soustav parciálních
diferenciálních rovnic. Bohužel, kromě speciálních případů, je velmi obtížné je
řešit analyticky. A tak je třeba využít numerických metod. Historicky jsme měli
jen velmi omezené výpočetní kapacity, bylo nutné vše počítat ručně. S nástu-
pem počítačů začaly být tyto metody čím dál tím dostupnější a nejen to, začalo
být smysluplné používat i metody, které do té doby měly hodnotu spíše teoretic-
kou. Použití numerických metod v astronomii se podstatně rozšířilo a umožnilo,
společně s rozvojem družicových pozorování, obrovský skok ve fyzice sluneční at-
mosféry. Jedním z důležitých jevů, ke kterému v ní dochází, je proces magnetické
rekonexe. Na Slunci a u chladnějších hvězd může, jak předpokládáme, za slu-
neční erupce. K rekonexi, ve smyslu přepojování magnetických siločar dochází v
laboratorním plazmatu relativně běžně. Problém je, že se vždy jedná o poměrně
odlišnou rekonexi oproti té, k níž dochází na Slunci či jinde ve vesmíru, kvůli
nezbytně přísnějším okrajovým podmínkám, které omezují interakci mezi tokem
částic a magnetickým polem, viz například (Rosenberg a kol., 2015). Rekonexe
hraje velkou roli i v magnetosféře Země a pravděpodobně i v magnetosférách
magnetarů.

Podobně jako atmosféry podobných hvězd, je i ta Sluneční z velké části tvořena
plazmatem, které je často výhodné popisovat pomocí jednotekutinové aproximace
systémem magnetohydrodynamických (MHD) rovnic, které sestávají z rovnice
kontinuity

Dρ

Dt
+ ρ∇·v = 0, (1)

pohybové rovnice

ρ
Dv

Dt
= −∇ p+ j ×B + f , (2)

kde f značí obecně další působící sílu, ze zákona zachování energie

ρ
dU

dt
= −p∇·v +∇·(κ · ∇T ) + (η · j) · j (3)

kde U = p
γ−1

ρ, γ je poměr tepelných kapacit. Dále ze zákona elektromagnetické
indukce

∂tB = ∇×(v ×B), (4)

Gaussova zákona
∇·B = 0, (5)

Ampérova zákona
∇×B = µj, (6)

zobecněného Ohmova zákona (bez členu pro Hallův proud)

η · j = v ×B +E, (7)
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kde ρ značí hustotu, v rychlost, p tlak, B je magnetické pole s permeabilitou
µ, η elektrickou vodivost a κ vodivost tepelnou.

MHD rovnice jsou nelineární a generují multiškálovou dynamiku. Proto je
v komplikovanějších případech důležité, aby numerické metody, které k jejich
aproximaci použijeme, byly dostatečně adaptivní a dobře popisovaly vlastnosti
soustavy MHD rovnic.

Metody konečných prvků (FEM) splňují dobře požadavek na prostorovou
adaptivitu a v závislosti na konkrétní implementaci i automatické splnění někte-
rých vlastností MHD rovnic, například nezřídlovost magnetického pole. Jistě by
bylo možné napsat kompletně nový FEM kód, na druhou stranu existují meziná-
rodní komunitou používané knihovny, které už mají odladěno mnoho technických
problémů a díky velkému množství uživatelů je také pravděpodobné, že nově
vzniklé dílo by mohlo být lépe přijato a pravidelněji využíváno širším okruhem
vědců. Jednou z takových knihoven je knihovna DEAL.II, která je už dnes vyu-
žívána zejména pro technické aplikace.

Vytvořením dobrého nástroje na simulaci magnetické rekonexe bychom mohli
nejen lépe porozumět rekonexi a jejím modelům ale také zlepšit předvídatelnost
souvisejících jevů, jako jsou sluneční erupce. Nakonec bychom byli schopni lépe
předpovídat kosmické počasí se všemi pozitivními důsledky na ochranu zdraví
lidí a funkčnosti přístrojů jak ve vesmíru, tak na Zemi.
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1. Sluneční erupce
Sluneční erupce byla poprvé pozorována 1. září roku 1859, zejména R.C.

Carringtonem a R. Hodgsonem . Rozhodně nešlo o typickou erupci, jednalo se
o tzv. bílou erupci, při které bylo po dobu pěti minut pozorovatelné výrazné
zjasnění i ve viditelném světle (Carrington, 1859). Nejvýrazněji se ovšem tehdejší
erupce na Zemi projevila tím, že v době probíhající průmyslové revoluce následná
geomagnetická bouře nejenže způsobila globální polární záře, ale také dokázala
indukovat nebezpečné proudy v telegrafních vedeních a poničit je. Obvykle je
nicméně kontrast mezi erupcí a fotosférou ve viditelném světle velmi malý a tak
bylo pro další pozorování nutné využít úzkopásmových filtrů. Sluneční erupce,
v angličtině možná výstižněji zvané solar flares - sluneční vzplanutí, byly po-
zorovány zejména v čáře Hα v okolí slunečních skvrn. Sluneční skvrny jsou ve
viditelném světle tmavší oblasti ve fotosféře s teplotou až o 3000K nižší, než je
teplota okolí (efektivní teplota Slunce je 5777K). V aktivních oblastech, místech
s výraznější emisí v Hα, byla pozorována náhlá zjasnění v tomto oboru častěji.
V průběhu erupce bylo možné sledovat rozestupující se vlákna erupce, jako na
obrázku 1.1.

Obrázek 1.1: Erupce z 28. října 2003 v čáře Hα, ARIES observatory

Ze Sahovy a Boltzmanovy rovnice vyplývá, že byly pozorovány projevy erupce
v plynu o teplotě asi 10 000K, tedy děje probíhající v chromosféře. Navíc díky Ze-
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emanovu jevu a magnetografům bylo možné pozorovat komplikovanou strukturu
magnetického pole v okolí aktivních oblastí a její vývoj před a během erupce.

Další pokrok ve fyzice slunečních erupcí přišel s nástupem radioastronomie
a s dostupností dat z kosmických přístrojů. V EUV a v rentgenovém záření (v

Obrázek 1.2: Erupce v dalekém ultrafialovém záření, na kterém je vidět přibližně
struktura magnetického pole kolem vznikajícího X-pointu a následné zjasnění,
způsobené částicemi urychlenými při rekonexi (Solar Dynamics Observatory).

koroně) byly dobře pozorovatelné smyčky spojující místa opačných magnetických
polarit v aktivních oblastech a také oblouky propojující různé aktivní oblasti
1.2. Jde opět o projevy magnetického pole, jehož struktura je zvláště v období
maxima sluneční aktivity velmi složitá.

V konvektivní oblasti se sluneční rotace výrazně odlišuje od rotace tuhého
tělesa, její rychlost se výrazně mění jednak s hloubkou a hlavně s heliografickou
šířkou, kde rozdíl v rychlosti rotace mezi póly a rovníkem ( 25 dní) může činit i
více než 10 dní. Hovoříme o tzv. diferenciální rotaci. Pro dokonale vodivé plazma
ze zobecněného Ohmova a Faradayova zákona vyplývá

∂tB = ∇× v ×B. (1.1)

Pokud výsledek dosadíme do výrazu pro změnu magnetického toku skrz plochu
S ohraničenou uzavřenou křivkou l, postupně dostaneme:∫

S

∂tB · dS +

∫
l

B · v × dS (1.2)∫
S

∂tB · dS −
∫
S

∇× v ×B · dS, (1.3)

a zjistíme, že tok skrze plochu se nemění. Z toho také vyplývá princip zamrzlosti
siločar, který říká, že plazma ležící na jedné siločáře už na ní také zůstane. Plazma
a magnetické pole se tak vzájemně ovlivňují.

Plazmatické β je poměr tlaku plynu p a magnetického tlaku pB = B2/2µ

β =
p
B2

2µ

(1.4)
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Tabulka 1.1: Klasifikace slunečních erupcí

Optická klasifikace erupcí

PODLE PLOCHY PODLE JASNOSTI

označení plocha v miliontinách sluneční polokoule popis důležitost

0(S) < 100 slabá f
1 100-250 normální n
2 250-600 jasná b
3 600-1200
4 > 1200

Klasifikace erupcí podle toku mezi 0.1 - 0.8nm

třída maximální tok ve vzdálenosti 1AU [W·m−2]

A < 10−7

B 10−7 − 10−6

C 10−6 − 10−5

M 10−5 − 10−4

X > 10−4

případné číslo před písmenem znamená násobek spodní hranice,
např.: klasifikaci 5X odpovídá intenzita 5 · 10−4 W/m2

Pokud je β velké, jako je tomu například v konvektivní zóně, převládne vliv
pohybujícího se plazmatu.

Díky tomuto jevu, konvekci a diferenciální rotaci se magnetické pole Slunce
v čase mění. Zejména v době maxima jedenáctiletého cyklu sluneční aktivity je
magnetické pole velmi složité. Je přitom schopno do svých struktur nahromadit
značné množství magnetické energie

Emag =

∫
B2

2µ
dV. (1.5)

Pokud dochází k vzájemnému přibližování skvrn a k pokroucení smyček do
arkád, tak jak je to pozorováno vysoko v koroně pomocí měkkého rentgenového
záření, energie magnetického pole postupně narůstá. Vysoko v atmosféře už vý-
razně převyšuje tlak magnetického pole tlak plynu, plazmatické β je naopak malé.
Smyčky mají dostatečně malý poměr mezi průměrem a délkou, lze je tedy smys-
luplně aproximovat válcem. Předpokládejme tedy cylindrické souřadnice, rovno-
vážný stav, zanedbatelný vliv tlaku p a gravitačního zrychlení g, magnetické pole
B(r). Potom dostaneme z Ampérova zákona

(∇×B)×B = 0 (1.6)

a následně rovnici

d

f(r)︷ ︸︸ ︷
B2
z +B2

ϕ

dr
+

2B2
ϕ

r
= 0. (1.7)
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jejímž řešením je

Bφ =

√
−r
2

d
dr
f(r) (1.8)

Bz =

√
r

2

d
dr
f(r) + f(r) (1.9)

a Br = 0. Jednou z užitečných voleb je f(r) = B/(1 + r/rmax). Výsledné pole

Bϕ =
r/rmax

1 + (r/rmax)2
(1.10)

Bz =
1

1 + (r/rmax)2
(1.11)

má helikální strukturu. Je vidět, že lineárně s r narůstá i poměr Bϕ/Bz, v
magnetickém poli vzniká střih. Jinou možností, jak splnit 1.6, je předpokládat

∇×B = αB (1.12)

z čehož po dosazení pro naše předpoklady vyplývá, že obecně lze řešení B
nahradit Besselovými funkcemi. Nic tak nebrání řešením obsahujícím magnetická
pole s proměnlivou orientací.(Einar Tandberg-Hanssen)

1.0.1 Hvězdné erupce

Jednou z ne zcela vyřešených otázek je, jak časté jsou sluneční erupce o určité
síle a zda existují pro velikost erupce nějaké limity. Díky slunečním pozorová-
ním máme dostatečnou statistiku pro erupce s celkovou uvolněnou energií mezi
1014 − 1025J. Jedním ze způsobů, jak tuto statistiku rozšířit, je zaznamenávat
erupce u jiných hvězd slunečního typu. Problém je, že i přestože erupce jsou
velmi významné jevy v atmosféře, celkový tok v elektromagnetickém záření od
hvězdy ovlivní jen málo. Například z měření pomocí SORCE/TM víme, že cel-
kový tok záření i v případě velké erupce, jako byla například už zmíněná erupce
z 28. října 2003, vzrostl o méně, než 0.03%. V případě hvězdných erupcí je proto
třeba velmi citlivých fotometrických přístrojů. (Maehara a kol., 2012) použili data
z družice Kepler. Porovnali naměřené hodnoty s erupcemi na Slunci. Celkovou
energii uvolněnou během erupce lze odhadnout různými způsoby (velmi hrubý
odhad viz 1.13), celkový tok záření v podstatě závisí na velikosti vláken erupce
1.1. Identifikovali hvězdy spektrálního typu G, které mají navíc podobnou rotační
periodu fotosféry. Protože dobře koreluje se změnami jasnosti, dovodili, že něk-
teré hvězdy obsahují velké skvrny, které ukazují na dostatek magnetické energie
k produkci supererupce, tj. erupce s uvolněnou energií přesahující 1026J. Ta se ve
světelné křivce projevila jako náhlé zjasnění. V práci prošli data z 80 000 hvězd a
u 50 hvězd, podobných Slunci, se podařilo pozorovat supererupce. Po provedení
statistiky došli k závěru, že četnost erupcí by mohla dobře odpovídat přibližné
závislosti mezi počtem erupcí a jejich velikostí, kterou je možné pozorovat i na
Slunci 1.3. To by mohlo znamenat, že sluneční supererupce jsme zatím nezazna-
menali jen kvuli tomu, že jsme na ně neměli štěstí a nikoliv, že na Slunci vůbec
nenastávají.
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Obrázek 1.3: Závislost mezi počtem erupcí za rok a jejich velikostí pro erupce na
Slunci a supererupce u jiných hvězd. (Maehara a kol., 2015)

1.0.2 Průběh erupce

Samotné erupci předchází vzájemné přibližování slunečních skvrn s opačnou
polaritou. Při pozorování v Hα lze nad rozhraním magnetických polarit rozpoznat
filamenty (které se při pozorování na okraji slunečního disku nazývají protube-
rance), relativně chladná ( 70kK) oblaka plynu izolovaná od teplejšího okolí v
koroně magnetickým polem. V takovéto konfiguraci může vydržet aktivní oblast
po několik týdnů. Energii, která je v systému obsažena, lze odhadnout napří-
klad pomocí následující představy. Uzavřenou magnetickou smyčku považujeme
za stejnosměrný obvod se zdrojem pod fotosférou Ue =

∫
(v × B)dx, kde kvůli

nízké teplotě ionty, na rozdíl od elektronů, mohou být proudem v unášeny i ve
směru kolmém na směr magnetického pole. Dále s určitým odporem R, induktancí
L a kondenzátorem, v němž se akumuluje elektromagnetická energie

Em =
LI2

2
(1.13)

kde proud I je řešením rovnice

Ue = RI + L
dI

dt
(1.14)

Pokud předpokládáme realistické hodnoty, například v = 1km/s, B = 10mT,
průměr smyčky 10000km, její šířku a tloušťku zdrojové vrstvy 1000km a odpor ve
fotosféře (ve směru kolmém na B) 0.1Ω , dostaneme E = 1024J. Vraťme se zpět na
Slunce a podívejme se na globální strukturu magnetického pole, která může vést k
erupci. Standardním modelem, jehož platnost budeme v dalším předpokládat, je
model (Hirayama, 1974), který dobře vysvětluje i vznik výronů koronální hmoty
(Coronal Mass Ejection, CME) a rozestupování dvou vláken erupce 1.4.
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Magnetická pole na Slunci mohou být obecně velmi komplikovaná, některé
další modely, které mohou vést ke vzniku rekonexe, lze najít například v práci
(Kiepenheuer, 1968).

Obrázek 1.4: Konfigurace magnetického pole (plné čáry) v průběhu erupce. Po-
stupné dochází k přibližování slunečních skvrn s opačnými polaritami. Kromě
magnetického pole propojujícího opačné polarity, oddělené na obrázku přerušo-
vanou čarou, vidíme vznik zkroucené trubice, ukotvené hluboko pod fotosférou a
která prochází nad neutrální linií. Tato trubice může izolovat chladnější plazma
tvořící filament a může dojít k jeho aktivaci, například v důsledku propagace
vnějších šoků, v případě některých geometrií potom rozvojem vnitřní nestability
(např. smyčkové (Hood a Priest, 1979)). Následně dojde k vzestupu této trubice a
vlivem podtlaku vznikne v arkádách pod ní X-point. Obrázek převzatý z (Moore
a kol., 2012)

Změna struktury magnetického pole se může zejména v rentgenovém záření
projevit jako první fáze erupce, tzv. přederupční zjasnění. V Hα poté pozorujeme
aktivaci případné protuberance, rychlé (minuty) změny v její struktuře. Krátce
po ní následuje impulsní fáze. V průběhu několikaminutové impulsní fáze dochází
k téměř okamžitému nárůstu intenzity ve všech oborech elektromagnetického zá-
ření. Plazma vytékající alfvénovou rychlostí z místa rekonexe jednak zvyšuje tlak
na nadlehlou trubici obsahující filament a jednak naráží do arkád utvořených pod
místem rekonexe 1.5, a v důsledku může vznikat magnetická past. Ta, stejně jako
silné elektrické pole vznikající v okolí X-pointu, urychlí nabité částice. Elektrony
kroužící okolo indukčních čar pak produkují mikrovlnné synchrotronové záření.
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Obrázek 1.5: Jiný pohled na standardní model erupce (Einar Tandberg-Hanssen)

Zároveň, pokud je okolní plazma dostatečně husté, dochází k srážkám urychle-
ných částic s okolním plazmatem a k emisi brzdného rentgenového záření. Celkový
tok mezi 1-8A měřený družicemi GOES ve vzdálenosti 1AU je dnes standardem v
klasifikaci erupcí (viz. tabulka 1.1). Někdy je dokonce pozorovatelný vznik gamma
záření, k němuž může docházet při vysokoenergetických srážkách atomových ja-
der. Zatímco odpojená část arkád vytvoří plazmoid, který se může vydat na pouť
Sluneční soustavou a případně způsobit magnetické bouře na Zemi, zbylé plazma
padá zpět podél nově vytvořených uzavřených smyček a zahřívá se. U silnějších,
tzv. dvouvláknových erupcí se vytvoří dvě vlákna erupce, u menších kompaktních
erupcí obě vlákna splývají v jedno. Jak dochází k zahřívání stále vzdálenějších
částí chromosféry a naopak k chladnutí původně zahřátého plynu, pozorujeme
rozestupování obou vláken a pozvolný pokles intenzit. Tato fáze typicky trvá
několik hodin.

Odpojený plazmoid se může napojit na siločáry magnetického pole otevřené
směrem do sluneční soustavy. Vznikne tak výron koronální hmoty, která může
zasáhnout i Zemi a její okolí, což může vést mimo jiné k poškození techniky či
ohrozit zdraví astronautů. Některé částice mohou být zachycené magnetosférou
Země a po další rekonexi padat tentokrát podél zemského magnetického pole
směrem k povrchu. Při tom mohou excitovat atomy v atmosféře a způsobit polární
záře, nebo vykonávat gyrační pohyb podél siločar magnetického pole a indukovat
na zemi nebezpečná napětí.
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2. Rekonexe magnetického pole
Má se za to, že mechanismem, při kterém dochází k uvolnění nahromaděné

energie, je rekonexe magnetického pole. Předpokládejme, že máme prostor roz-
dělený na počátku na dva poloprostory vyplněné opačně orientovaným magne-
tickým polem podle obrázku z úvodu. V jednodimenzionálním případě B(t =
0,x) = B0·sgn(x). Pro změnu magnetického pole v takovém případě dostaneme
tvar indukční rovnice

∂tB = ηm∂
2
xB, (2.1)

což je vlastně rovnice difuze. ηm = η/µ značí magnetickou difuzivitu.
Pro změnu magnetické energie

∂tEm =

∫ ∞
−∞

B2

2µ
dx =

∫ ∞
−∞

B

µ
∂tBdx (2.2)

po dosazení z Faradayovy rovnice za ∂tB, dostaneme za pomocí předpokladu,
že ∂XB vymizí v nekonečnu

∂tEm = −
∫ ∞
−∞

j2/σdx. (2.3)

Z Ampérova zákona vyplývá pro proud tekoucí (proudovou) vrstvou vztah

µ

∫
j · dS =

∫
B · dl = Bx · 4L, (2.4)

lze proto přibližně určit proudovou hustotu v proudové vrstvě jako

j =
Bx

µl
. (2.5)

Jak může vypadat magnetické pole poblíž proudové vrstvy ve skutečnosti?
Předpokládejme tok částic ux = −u0x/b a uy = u0y/b. Výsledné pole potom
bude přibližně vypadat jako By =≈ Eb

u0x
poblíž proudové vrstvy a By =≈ Ex/ηm,

dále (Karlický, 2015). Často se také uvažuje Harrisova proudová vrstva, v 1D

B(y) = B0 tanh(y/h) · x (2.6)

p(y) = p0sech2(y/h). (2.7)

Celkový tlak (magnetický + plynu) je v tomto případě konstantní. Pokud p0 =
B2

0

2µ
,

potom

pB + p =

(√
2µp0 tanh y

h
)
)2

2µ
+ p0sech2(y/h) = 2p0 (2.8)

Systém je tak v rovnovážném stavu a je konzistentní (Harris, 1962).
Čím ostřejší bude rozhraní, tím bude proudová hustota větší. Nemůže být

pochopitelně v praxi nekonečná, postupné zvýšení hustoty plazmatu a tím i tlaku
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p na rozhraní růst zastaví. V reálném případě není ani proudová vrstva nekonečně
rozlehlá. Plazma tak může proudit podél magnetického pole do oblasti s menší
hustotou. To nadruhou stranu sníží tlak na rozhraní a umožní další přiblížení
opačně orientovaných siločar magnetického pole. Díky tomuto mechanizmu se
mohou přesmyknout siločáry magnetického pole i v případě, že je plazma téměř
dokonale vodivá. Jak ale proudová vrstva vlastně vznikne? Jednou z možností je
vznik z magnetického pole ve tvaru X (X-point). V takové konfiguraci vypadá
magnetické pole takto:

Bi = xj, i 6= j, (2.9)

kde i,j jsou kartézské souřadnice. Taková konfigurace je v rovnováze, protože
∇ × B = 0 a tedy i j = 0. Nicméně je to nestabilní rovnováha, jak se můžeme
přesvědčit zavedením perturbace By = ax. V takovém případě ve 2D dostaneme
pro výslednou sílu

µ(j×B) = (a− 1)y + a(1− a)x 6= 0, (2.10)

takže vnesená perturbace ještě poroste.
Podívejme se ještě podrobněji na rychlost rekonexe. Jak už bylo řečeno, kvůli

nízké rezistivitě je jen samotná difuze příliš pomalá.
Jeden z nejstarších modelů rekonexe je Sweet-Parkerův 2.1.

Obrázek 2.1: Sweet-Parkerův model magnetické rekonexe (Karlický, 2015)

Proudovou vrstvou protéká proud 2. Pokud budeme předpokládat stacionární
stav, musí plazma unášet magnetické pole ve směru na něj kolmém stejnou rych-
lostí, jakou z něj vytéká

Lvi = lvA, (2.11)

kde

vA =
√
B2/(µρ (2.12)

je Alfvénova rychlost, což je zřejmě nejvyšší rychlost s jakou může plazma v našem
případě proudit. Stejně tak musí dostatečně rychle difundovat magnetické pole v
místě rekonexe
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Obrázek 2.2: Multiškálová rekonexe (Bárta a kol., 2011)

vi = ηm/l (2.13)

čímž dostaneme vztah

vi =
√
ηmvA/L, (2.14)

který lze pomocí Alfvénova Machova čísla, které vlastně udává rychlost reko-
nexe

vi =
√
ηmvA/L (2.15)

a magnetického Reynoldsova čísla

Rm = Lva/ηm, (2.16)

které je často používáno k charakterizaci systému v plazmatu, zapsat jako

M = R
−1
2
m (2.17)

V rekonexi vznikají urychlené a zahřáté proudy plazmatu, polovina energie
elektromagnetického pole se přemění na teplo a polovina na kinetickou energii
(Karlický, 2015).

Petschekův model 2.3 se liší tím, že přidává šoky v pomalém modu a právě na
těchto šocích (rozhraní se skokovou změnou fyzikálních veličin) je přeměňována
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většina energie. Je přeměňována v poměru 2:3 mezi tepelnou a kinetickou energii.
Rychlost této rekonexe je Mp ≈ π

8 ln(Rm)
. Další možností, jak rekonexi urychlit, je

roztrhat proudovou vrstvu na více oblastí. V takovém případě se rychlost disi-
pace magnetické energie odpovídajícím způsobem násobí. Například pro velikost
oblasti, v níž k disipaci dochází V = 2 · 1020m3 vychází přibližně 1024J/s(Einar
Tandberg-Hanssen).

Toho využívá například v o něco sofistikovanější variantě Self Orginized Cri-
ticality model. Vlivem chaotické konvekce dojde k vytvoření mnoha menších
proudových vrstev, které se slijí a při pohledu z vnějšku vytvoří dojem prou-
dové vrstvy. Naopak je možné už existující proudovou vrstvu také roztrhat díky

Obrázek 2.3: Petschekův model erupce. Čáry S označují šoky a přerušované čáry
tok plazmatu.(Einar Tandberg-Hanssen)

nějaké nestabilitě. Předpokládejme MHD s nenulovou rezistivitou s perturbacemi
E1 + v1 ×B0 − ηJ1 = 0

a tvar řešení B1
x ≈ exp(ikz + γt). Dále předpokládejme, že v nějaké oblasti,

která je blíže středu proudové vrstvy než l, převažuje člen s proudovou hustotou
a rezistivitou, naopak ve vzdálenější oblasti převažuje člen s Lorentzovou silou.
Poté dostaneme z řešení rovnice difuze magnetického pole γ = η/(µd2), kde γ je
parametr tempa růstu nestability. Pokud je rezistivita malá, je výhodnější plazmo-
idová nestabilita s tempem růstu γ =

√
L/l, které je nezávislé na rezistivitě. To,

který způsob rekonexe je pro daný systém nejvýhodnější tak závisí na konkrétní
situaci. Modelem, který je konzistentní s pozorováními a podmínkami v erupcích
na Slunci, je model kaskádové rekonexe (Shibata a Tanuma, 2001). Tento model
předpokládá proudovou vrstvu spontánně se rozpadající pomocí plazmoidové ne-
stability přes kaskádu x-pointů a plazmoidů (útvarů plazmatu, jejichž tvar je dán
interakcí s magnetickým polem) až na úroveň částicové disipace. Takovýto pro-
ces lze kvůli jeho fraktálové struktuře 2.2 jen velmi obtížné numericky simulovat
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současnými metodami, a proto je vhodné pokoušet se hledat metody nové.
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3. Numerické metody
Velká škála úloh ve fyzice je jen obtížně řešitelná analyticky, v mnoha pří-

padech je potom hledání takových řešení příliš obtížné. Často je, podobně jako
v případě měření, zcela dostačující znát řešení jen s určitou přesností. Právě k
tomu slouží numerické metody. Komplikovaný a někdy i matematicky neřeši-
telný problém, jako například problém n těles, můžeme rozdělit na mnoho dílčích
problémů, které dohromady náš problém vyřeší. Problém diskretizujeme. Jak už
bylo zmíněno, jedním z klíčových problémů současné fyziky je problém magne-
tické rekonexe ve slunečních erupcích a ta může být popsána pomocí systému
MHD rovnic. Tato soustava parciálních diferenciálních rovnic není obecně řeši-
telná analyticky a tak se využití numerických metod k jejímu řešení přímo nabízí.

3.1 Časová diskretizace

K diskretizaci v časové oblasti se obvykle využívá metoda konečných dife-
rencí. Ta v principu nahrazuje derivaci 3.1, jakožto míru změny nějaké veličiny,
průměrem za určité období či na určité oblasti 3.2 . Metoda konečných diferencí
je poměrně jednoduchá a je také vhodná zejména na prostorech s jednoduchou
geometrií.

∂xu(x) = lim
∆x→0

u(x+ ∆x)− u(x)

∆x
(3.1)

∆u

∆x
=
u(x+ ∆x)− u(x)

∆x
(3.2)

V této práci je k časové integraci problémů typu

∂u

∂t
= F (u) (3.3)

využita obecně Θ metoda

un+1 − un

∆t
= Θ · F

(
un+1

)
+ (1−Θ) · F (un), (3.4)

kde Θ ∈ 〈0,1〉 a F (u) nezávisí explicitně na čase. Ve speciálním případě Θ = 0
je výsledné schéma explicitní a v případě Θ = 1 plně implicitní. Ve zbylých
případech, z nichž nejvýznačnější je Crank-Nicholsonovo schéma (Θ = 1/2) je
schéma ”něco mezi”a díky tomu lze plynule měnit vlastnosti schématu. Explicitní
schéma někdy shlazuje řešení za cenu menší přesnosti, u implicitního je tomu
naopak. Je tak někdy výhodné Θ měnit i v průběhu jedné simulace.

3.2 Metoda konečných objemů

Další numerickou metodou vhodnou k řešení soustav PDR je metoda koneč-
ných objemů. Oproti metodě konečných diferencí využívá integrálního a ne dife-
renciálního tvaru rovnic. Rovnici v diferenciálním tvaru tedy například nejprve
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zintegrujeme přes jeden časový krok a následně přes objem. Namísto hodnot ve-
ličin v uzlech diskretizační sítě používáme průměrné hodnoty v jednom objemu.
Pokud se v rovnici nachází divergence, můžeme ji převést pomocí Gaussovy věty
na integrál přes hranice, hodnoty na hranicích obvykle dostaneme pomocí inter-
polace hodnot v sousedních objemech. Z jakých objemů budeme interpolovat,
závisí na konkrétním případu a konkrétní soustavě rovnic. Například pokud se
šíří nějaká veličina zleva, můžeme použít hodnoty z buňky nalevo (tzv. proti-
proudé schéma). Pokud je schéma vyššího řádu, použijeme k interpolaci hodnoty
z více buněk. Tato metoda je vhodná k řešení problémů vycházejících ze zákonů
zachování.

3.3 Galerkinova metoda konečných prvků

Pomocí konečných diferencí bychom mohli aproximovat i prostorové a jiné de-
rivace, nicméně ne vždy je to ideální řešení. Metody konečných prvků (FEM) jsou
mnohem variabilnější a obecnější, mají například výhodu v tom, že snáze a přiro-
zeněji aproximují komplikované tvary, čehož se využívá v průmyslu. Pro nás bude
důležitější, že hodnotu veličiny v kontinuu lze aproximovat i komplikovanějšími
funkcemi, než jen defakto lineárními, tyto funkce mohou být i vektorové a mít
speciální vlastnosti, které volíme podle druhu problému. Existují tři základní sku-
piny těchto metod. Rayleigh-Ritzova metoda funguje na principu minimalizace
celkové potenciální energie v systému, je historicky nejrozšířenější v simulacích
pevných látek, vyžaduje však samoadjugované operátory. Obecnější Galerkinovy
metody toto nepředpokládají, jsou tak vhodné i v mechanice tekutin. Nicméně i
tak má čistá Galerkinova metoda s operátory tohoto typu problémy, což se pro-
jevuje při řešení úloh s konvektivní derivací, stejně tak jen obtížně aproximuje
šoky. To lze zmírnit různými metodami, příkladem může být Nespojitá Galerki-
nova metoda, která nepředpokládá globální spojitost. Jinou možností je metoda
nejmenších prvků (LSFEM).

Nejprve pro pořádek několik definic. Definujme Lesbegueův prostor

Lp(Ω) =

{
v : Ω→ R;

∫
Ω

|v(x)|pdx <∞
}
, (3.5)

kde Ω je omezená podmnožina Rn, v je funkce, která je definována všude na
Ω .

Na tomto prostoru lze definovat normu(∫
Ω

|v(x)|pdx
)p−1

(3.6)

a skalární součin

(u,v) =

∫
Ω

u(x)v(x)dx (3.7)

Pro nás budou navíc užitečné lokálně integrovatelné funkce (obecně distribuce)
L1,lok s omezeným nosičem. Lze definovat i slabé derivace vα, kde α je multiindex
a které splňují ∫

Ω

vαϕdx = (−1)|α|
∫

Ω

vDαϕdx, (3.8)
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kde velikost značí součet všech členů multiindexu, ϕ má spojité derivace všude
na nosiči v (takové funkce označíme C∞0 ) a

Dα
i =

∂|α|

∂xαi
i

. (3.9)

Lze ukázat, že pokud existují i klasické derivace, tak jsou identické s derivacemi
slabými (Dolejší, 2013).

Nakonec si označíme Sobolevův prostor

Hk(Ω) =
{
v ∈ L2(Ω);Dαv ∈ L2(Ω) ∀|α| ≤ k

}
(3.10)

a Hk
0 bude značit uzávěr C∞0 na tomto prostoru. Na tomto prostoru lze také

definovat skalární součin

(u,v) =
∑
|α|≤k

(Dαu,Dαv). (3.11)

V MHD simulací se často hodí také prvky ze speciálních prostorů, které
umožňují automatické splnění některých rovnic, například ∇ · B = 0 (Chung,
2002):

Hcurl(∇×; Ω) := {ζ ∈ L2 : ∇× ζ ∈ L2(Ω)} (3.12)

Hrot(∇ · Ω) := {ζ ∈H(∇ · Ω) : ∇ · ζ} (3.13)

V případě Galerkinovy metody následně postupujeme tak, že přeformulujeme
námi řešené PDR do slabé formulace (vážených reziduí). To spočívá ve vynáso-
bení rovnice takzvanou testovací funkcí ϕ ∈ C∞0 a následné integraci přes celou
oblast

∫
Ω
dΩ. Kvůli převedení do maticové formy je lepší v případě složitějších

problémů, kdy testovací funkce můžou být obecně vektory, násobit rovnice zleva.
Okrajové podmínky mohou být někdy splněny automaticky, protože vyplynou
přímo z formulace. Někdy je třeba je dodat, v takovém případě je užitečné vědět,
že pomocí vět vektorové analýzy dostaneme ve výsledné rovnici často i integrály
přes stěny (oblasti s o jedna menší dimenzí než je Ω, které vyhodnotíme s poža-
dovanými hodnotami proměnných. Celkem tak získáme variační úlohu obecně ve
tvaru a(u,v) = (f,v) kde testovací funkce v patří do Hilbertova prostoru, a je
V-eliptická (pro představu - konečná apod.) bilineární forma do R a f spojitá a
lineární funkce. Platí, že tato úloha má jednoznačné řešení (Dolejší, 2013).

Diskretizace spočívá v rozdělení úlohy na jednotlivé podoblasti (prvky) h a v
nahrazení řešení ve formě

uh =
∑
j

ujϕj uj ∈ R (3.14)

kde ϕj musí tvořit bazi podoblasti. Obvykle nahrazujeme uh stejnými funk-
cemi, jako vh. Za předpokaldu, že i původní rovnice byla lineární, tak získáme
systém lineárních rovnic Ai,j · Ui = Fi.
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3.3.1 Nespojitá Galerkinova metoda

Metoda popsaná výše může vést v případě nespojitostí v řešení, různých šoků
apod. k oscilacím a nekonvergovat. Nespojitá Galrkinova metoda (DGFEM) ne-
vyžaduje, aby celkové řešení bylo spojité, ale jen po částech spojité. Je tak třeba
ve slabé formulaci nahradit stěnové členy numerickým tokem T (uL,uP ,n), kde
uL,P znázorňuje závislost na hodnotách veličiny na různých stranách stěny. n
značí normálový vektor. Jeden ze způsobů je protiproudý (angl. upwind) tok,
kde v závislosti na derivaci zvolíme bud hodnotu vpravo anebo vlevo. Pokud se
veličina propaguje směrem zleva doprava, použijeme hodnotu vlevo a naopak.

Záchyt šoků

Pokud se rozhodneme používat jako testovací funkce polynomy vyšších řádů,
může snadno dojít ke vzniku až příliš divokých aproximací, což ve fyzikálních
případech může vést ke vzniku záporné hodnoty hustoty mimo uzly diskretizační
sítě a následný pád výpočtu. Metody, které tomu mají zabránit se označují jako
zachytávání šoků (shock capturing) nebo slope limiter (omezení derivace).Jeden
ze způsobů, který nezávisí na ad-hoc zvolených parametrech a nikde uměle ne-
shlazuje řešení, je popsaný v článku (Kuzmin, 2010). Tento ”Vertex based limi-
ter”využívá nespojité prvky aproximované funkcemi z prostoru Taylorovy baze,
centrované na střed prvku a rozvinuté z průměrné hodnoty na prvku Φ̃ (Luo
a kol., 2008). Pro ilustraci ve 2D případě do druhého řádu:

Φh = Φ̃ +
∂Φ

∂x

∣∣∣
c
(x− xc) +

∂Φ

∂y

∣∣∣
c
(y − yc)

+
∂2Φ

∂2x

∣∣∣
c

(
(x− xc)2

2
− 1

Ωh

∫
Ωh

(x− xc)2

2
dΩ

)
+
∂2Φ

∂2y

∣∣∣
c

(
...
)

+
∂2Φ

∂x∂y

∣∣∣
c

(
...
) (3.15)

c značí průměrnou hodnotu na prvku. Konkrétně pak baze může vypadat takto:

ϕ1 =1

ϕ2 =
x− xc

∆x

ϕ3 =
y − yc

∆y

ϕ4 =
(x− xc)2

(2∆x)2
− (x− xc)2

(2∆x)2

...

Nechť ub je řešení v nějakém nodu(vertexu) a u∗max,minb je maximum či mini-

mum řešení na přilehlých prvcích, umax,minb = max,min
{
uc,u

∗max,min
b

}
. Definujme

faktor αe
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αe = mini


min

{
1,

umaxb −uc
ub−uc

〉
, je-li ui − uc kladné,

1, je-li ui − uc = 0,

min
{

1,
uminb −uc
ub−uc

〉
, je-li ui − uc záporné,

(3.16)

V případě řešení úlohy u(x) = uc+αe(∇u)c ·(x−xc) (na kterou se dá problém
s omezením derivací testovacích funkcí převést) nám takto vhodně zvolený faktor
α zajistí, že ub bude nabývat jen hodnoty

umaxb ≥ ub ≥ uminb . (3.17)

Pro vyšší řády p postupujeme tak, že vynásobíme 3.15 αpe. Jednotlivé hodnoty
určíme tak, že z Taylorova rozvoje vždy vybereme jen členy v určité ose a řádu,
a následně požadujeme splnění podmínky 3.17. Navíc by mělo platit, že

αpe ≥ αqe, ∀q ≥ p, (3.18)

je tedy třeba postupovat od vyšších řádů k nižším.

3.4 Metoda nejmenších čtverců LSFEM

Metoda nejmenších čtverců je oproti metodě Galerkinově založena na mini-
malizaci čtverců ∫

Ω

(Au− f)2dΩ (3.19)

to jest na řešení ∫
Ω

(AΦi)
T (Au− f)dΩ = 0 (3.20)

Hlavní výhodou LSFEM je, že její konkrétní formulace je poměrně jednodu-
chá, implementace je v podstatě vždy stejná, nezávislá na typu rovnic. Na rozdíl
od Galerkinovy metody, která je sice dobře definovaná matematicky, prakticky
se však velmi výrazně liší její použití pro různé rovnice a soustavy. Zejména pro
operátory s derivacemi do prvního řádu je tato metoda velmi efektivní (Jiang,
1998) a nenáročná na paralelizaci (to ale i DGFEM). Relativně dobře zachytává
šoky, zejména při řešení čistě konvektivních úloh, případně lze opět využít speci-
álních vah, jako v případě DGFEM. Úvod do implementace LSFEM, představený
na Maxwellových rovnicích, je popsán například v (Kotek, 2014).

3.5 Newtonova linearizace

Nyní už máme rovnice diskretizovány, jenže co když jsou výsledné rovnice
nelineární? Je nutné, ať už celou soustavu nebo jen nelineární členy zlinearizo-
vat, byť s určitou chybou, a následně řešení celé soustavy iterativně zpřesňovat.
Newtonova linearizace spočívá v taylorově rozvoji a následném zanedbání členů
vyšších řádů. Ukažme si to na příkladu nelineárního členu z konvektivní derivace

f(u,∇u) = u · ∇u (3.21)
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kde ∇ značí kovariantní derivaci. Taylorovým rozvojem kolem předchozího
přibližného k-tého řešení dostaneme

fk+1 = fk + (uk+1−uk) · ∂ufk +∇(uk+1−uk) · ∂f
k

∂∇u
+O

(
uk+1 − uk

)2
. (3.22)

po dosazení a zanedbání vyšších řádů dostaneme

fk+1 ≈ −fk + uk+1 · ∇uk + uk · ∇uk+1. (3.23)

Kromě metod podobných té právě představené, je jednou z nejpoužívanějších
Picardova linearizace.
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4. Implementace konečných
prvků

Konkrétní implementace konečných prvků se výrazně liší podle jejího cíle a
rovnic, které řeší. V této práci využíváme mimo jiné knihovny deal.II kterou navíc
rozšiřujeme o nespojité prvky s bazí tvořenou Taylorovými polynomy.

4.1 Knihovna deal.II

Knihovna deal.II Arndt a kol. (2017) (Differential Equations Analysis Library
II) je vhodná pro řešení úloh metodou konečných prvků. Jde o stále rozšířovanou
a vyvíjející se knihovnu psanou v C++. Mezi její hlavní přednosti patří snadná
implementace rovnic takovým způsobem, aby bylo možné zvolit dimenzi problému
změnou jednoho parametru. Dále snadná paralelizace úloh pomocí Thread Bu-
ilding Blocks, MPI (Multiple Processor Interface) a CUDA. Knihovna obsahuje
celou řadu optimalizovaných nástrojů na práci s objekty lineární algebry, stejně
jako různe typy konečných prvků. Na druhou stranu implementace vlastních ná-
strojů schopných pracovat s knihovnou a nezapadajících do celkového návrhu
knihovny je kvůli její komplexnosti poměrně složité. Knihovna používá k dis-
kretizaci pravoúhlou mříž. Mnohé prvky ale dovedou pomocí rozhraní Mapping
prakticky simulovat zakřivení stěny, takže variabilita diskretizace oblasti (trian-
gulace) je zcela srovnatelná s diskretizací pomocí trojúhelníků.

Velká variabilita už jednou naprogramovaného programu je způsobena použi-
tím šablon template<dim>.

4.2 Nespojité prvky s Taylorovou bazí

Na základě motivace popsané v 3.3.1 jsme chtěli v rámci dealu použít Vertex
based limiter. K tomu ale bylo nejprve nutné vytvořit vlastní prvky s vhodnou
taylorovou bazí - nazvěme je DGT. Modifikovali jsme třídu FEValues, která je
rozhraním, mezi definicemi jednotlivých prvků a dealem. Dále některé další sou-
bory, nezbytné k tomu, aby o DGT věděla. Protože v rámci metody potřebujeme
znát hodnoty závislé na fyzických souřadnicích a ne vůči referenčnímu prvku, jak
je v dealu obvyklé, nelze využít mnohých speciálních vlastností souvisejících s
komplikovanými triangulacemi. Nadruhou stranu to zjednodušuje implementaci.
Její nástin si představíme:

template <int dim , int spacedim >
FE_DGT <dim ,spacedim >:: FE_DGT (const unsigned int degree)
:
FiniteElement <dim ,spacedim > (
FiniteElementData <dim >( get_dpo_vector(degree), 1, degree ,

FiniteElementData <dim >::L2),
std::vector <bool >(
FiniteElementData <dim >( get_dpo_vector(degree), 1,
degree).dofs_per_cell ,true),

std::vector <ComponentMask >(
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FiniteElementData <dim >( get_dpo_vector(degree),1,
degree).dofs_per_cell ,

std::vector <bool >(1,true))),
polynomial_space (Polynomials ::Monomial <double >

:: generate_complete_basis(degree)

Na implementaci třídy si lze povšimnout několika věcí. Za prvé jde pouze
o šablonu, což, jak už bylo řečeno, umožňuje napsat knihovnu nezávisle na di-
menzi. Dále degree umožňuje určit stupeň polynomů z Poynomials::Monomial,
což jsou polynomy typu xpxypy .... Dále je třeba nastavit vlastnosti pro případ
adaptivity sítě apod. Důležité jsou třídy shape value, shape value component,
shape grad . . . které jsou ústředními i z pohledu uživatele knihovny. Pomocí jejich
volání je možné získávat hodnoty polynomů v určitém bodě:

template <int dim , int spacedim >
double
FE_DGT <dim ,spacedim >:: shape_value_component
(const typename Triangulation <dim ,spacedim >:: cell_iterator

& cell ,
const unsigned int i,
const Point <dim > &p,
const unsigned int component) const

{
(void)component;
Assert (i<this ->dofs_per_cell , ExcIndexRange(i, 0,
this ->dofs_per_cell));

Assert (component == 0, ExcIndexRange (component , 0, 1));
const Point <dim > pp =(Point <dim >) (p - cell ->center ())
/cell ->diameter ();

return polynomial_space.compute_value(i, pp);
}

Hlavní třídou je fill fe values resp. fill fe face values, která vrací námi
požadované hodnoty, gradienty a Hessovy matice v prvku a na jeho hranici. Ty-
picky to uživatel udělá na celém diskretizovaném prostoru a uloží do seznamu
std::vector. Pro ilustraci:

template <int dim , int spacedim >
void
FE_DGT <dim ,spacedim >::
fill_fe_values (const typename
Triangulation <dim ,spacedim >:: cell_iterator & cell ,

.......
dealii :: internal :: FEValues
:: FiniteElementRelatedData <dim , spacedim >
&output_data) const

{
const unsigned int n_q_points =

mapping_data.quadrature_points.size(); // pocet uzlu
std::vector <double > values

....
grad_grads(fe_internal.update_each & update_hessians ?
this ->dofs_per_cell : 0);

std::vector <Tensor <3,dim > >

Samotné určení hodnot:

for (unsigned int i=0; i<n_q_points; ++i)
double h = cell ->diameter ();
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if (fe_internal.update_each & (update_values |
update_gradients))
{
const Point <dim >
p = (Point <dim >)(mapping_data.quadrature_points[i] -

cell ->center ())/h;
polynomial_space.compute(p,values , grads , grad_grads);
if (fe_internal.update_each & update_values)
for (unsigned int k=0; k<this ->dofs_per_cell; ++k)
output_data.shape_values[k][i] = values[k];

if (fe_internal.update_each & update_gradients)
for (unsigned int k=0; k<this ->dofs_per_cell; ++k)
output_data.shape_gradients[k][i] = grads[k]/h;

if (fe_internal.update_each & update_hessians)
for (unsigned int k=0; k<this ->dofs_per_cell; ++k)
output_data.shape_hessians[k][i] =
grad_grads[k]/h/h;

}
}

4.2.1 Test DGT

Nyní vyzkoušíme DGT na problému advekce Arndt a kol. (2017):

∇ · (βu) = 0, (4.1)

kde u je skalár a β je vektorové pole β = (−x2,x1)/|x|. Úlohu řešíme na obdél-
níku, okrajové podmínky jsou nastavené tak, že u = 1 od jednoho z vrcholů do
vzdálenosti 0,5. Použijeme nespojitou Galerkinovu metodu:

〈(uh,β · ∇vh〉)T + 〈u−h , β · [vhn]〉F + 〈uh, vhβ · n〉Γ+ = −〈g, vhβ · n〉Γ− ,

kde T a F značí sumu přes všechny prvky a stěny. Výsledky porovnáme s
”standardním”nespojitým prvkem DGQ, založeném na Lagrangeovských polyno-
mech. Protože program dokáže adaptivně zjemňovat síť, můžeme také snadno po-
rovnat rychlost obou prvků při různém počtu stupňů volnosti, navíc i při různém
stupni polynomů (obr. 4.1). deal.II umožňuje export do velkého množství for-
mátů, zde využijeme VTK (Visualization Toolkit). Porovnáme řešení pro p = 2
v prvním a pátém kroku zjemnění sítě.

Můžeme vidět (obr. 4.2), že prvky DGT jsou rychlejší a že s jejich použitím
je dokonce adaptivní zjemňování o trochu úspornější, vystačí si s menším počtem
prvků. Adaptivita sítě je v tomto jinak převzatém programu implementována
pomocí rozdílů hodnot mezi sousedními elementy. O zbytek už se je schopen
postarat deal.II sám, s využitím funkcí GridRefinement:: refine and coarsen
fixed number a execute coarsening and refinement.
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Obrázek 4.1: Porovnání doby výpočtu problému s advekcí4.1 pomocí prvků DGQ
a DGT pro polynomy stupně p = 1, 2. Je uveden vždy čas, kdy program problém
dopočítal, vyjma doby exportu dat apod. n značí počet aktivních prvků v daném
kroku.

4.3 Burgerova rovnice

Jednou ze základních rovnic, na které je ale možné dobře ilustrovat chování
rovnic pro nestlačitelnou tekutinu, je Burgerova rovnice:

∂u

∂t
+ u · ∇u = fu (4.2)

Rovnice je to hyperbolická a nelineární v členu u · ∇u, takže bude třeba řešení
hledat iterativne, např. Newtonovou metodou 3.5. Pokud má rovnice nenulovou
pravou stranu

ν · ∇2u, (4.3)

má ν fyzikální význam viskozity.

Implementace pomocí FEM a deal.II

Nejprve rovnici diskretizujeme v časové oblasti Θ metodou

un+1 − un

∆t
= −Θun+1 · ∇un+1

−(1−Θ)un · ∇un + Θν∇2un+1 + (1−Θ)ν∇2un
(4.4)

dosadíme do rovnice linearizovaný člen 3.23:

uk+1 − un

∆t
= −Θuk · ∇uk + uk+1 · ∇uk + uk · ∇uk+1

−(1−Θ)un · ∇un + Θν∇2un+1 + (1−Θ)ν∇2un
(4.5)
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(a) DGT (b) DGT

(c) DGQ (d) DGQ

Obrázek 4.2: Porovnání výsledků řešení advekce 4.1
pomocí prvků DGQ a DGT pro polynomy stupně p = 2 a pro různé sítě.

k tedy označuje krok Newtonovy metody (v příštím čase) a n starý časový
krok. Rovnici v tomto kroce vynásobíme testovací funkcí v a zintegrujeme.

∫
Ω

v · uk+1 − v · un

∆t
dΩ =

∫
Ω

−Θv · uk · ∇uk + v · uk+1 · ∇uk + v · uk · ∇uk+1

−(1−Θ)v · un · ∇un + Θv · ν∇2uk+1 + (1−Θ)v · ν∇2undΩ
(4.6)

Prvky s druhými derivacemi bychom částečně pomocí vět vektorové analýzy na-
hradili integrály přes stěny, jak jsme ukázali v předchozí kapitole. Pokud ale za-
vedeme nulovou viskozitu ν = 0, tak nám tyto členy vypadnou, to budeme před-
pokládat pro jednoduchost i v tomto odvození. Postup v programovém prostředí
deal.II by je ovšem téměř identický, jen musíme kromě integrálů přes element s
FEValues provést stejné operace i v integrálech přes stěny pomocí FEFaceValues.
Teď už zbývá jen řešení diskretizovat i v prostorové oblasti a na prvku h řešení
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nahradit uk+1
h = uk+1

j ϕj, kde uk+1 jsou hledané koeficienty. Podobně nahradíme
i gradienty součinem koeficientu a gradientů testovacích funkcí ϕj tvořících na
elementu bazi

Mij︷ ︸︸ ︷{
(ϕi,ϕj) + tΘ

[
(ϕi · ∇uk,ϕj) + (ϕi · uk,∇ϕj)

]}
·uk+1 =

= (ϕi,u
n)− tΘ(ϕi · uk,∇uk) + t(1−Θ)(ϕi · uk,∇ϕj)︸ ︷︷ ︸

Fi

(4.7)

kde nově integrál přes element značíme ( , ) kulatými závorkami (viz definici
skalárního součinu 3.7). V programu to pomocí for cyklů lze s trochou předchozího
programování zapsat třeba takto:

local_matrix(i,j) +=( phi_i_u * phi_j_u +
Theta*time_step*

(phi_i_u*newton_solution_grads[q]* phi_j_u +
phi_i_u *( grad_phi_j_u*newton_solution_values[q])

)
)

*fe_values.JxW(q);

local_rhs(i) += (phi_i_u*time_step*Theta*
(newton_solution_grads[q]* newton_solution_values[q])+
phi_i_u*old_solution_values[q]-
phi_i_u *(1- Theta)*old_solution_grads[q]
*( old_solution_values[q])

)
*fe_values.JxW(q);

}

kde fe values.JxW(q) je jakobián. Matice Mij je pouze lokální, na elementu, je
jí proto ještě třeba přidat do globální matice. systému.

system_matrix.add (local_dof_indices[i],
local_dof_indices[j],
local_matrix(i,j));

Obdobným způsobem přidáme i případné stěnové členy.

• Shrňme běh programu:

1. nejprve vytvoříme síť

2. na ní definujeme vhodné prvky

3. zavedeme počáteční a okrajové podmínky, nazveme je řešením u

4. u zkopírujeme do pomocné struktury pro hodnoty z minulého časového
kroku, pokud jsme právě poskočili na další časový krok

5. u zkopírujeme do pomocné struktury pro hodnoty z minulého kroku New-
tonovy iterace

6. pokud se diskretizace oblasti nějak změnila od minulého kroku, tak sesta-
víme opět matici tuhosti M
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7. sestavíme vektor zatížení F

8. vyřešíme

9. postup opakujeme v cyklech Newtonovy iterace (mimo 4) a v časových
krocích

Obrázek 4.3: Porovnání anayltického s a numerického UFEM řešení viskózní Bur-
gerovy rovnice se speciální pravou stranou

Analytické řešení Burgerovy rovnice v 1D s viskozitou získáme snadno, pokud
zvolíme vhodné požadované, hladké, řešení Meleshko (2005). Například pro u =
10 · (x − x2) · sin(10x) s ν = 1 stačí přidat do rovnice v čase konstantní člen
spočítaný z požadovaného řešení dosazením do ∇2u + u · ∇u. Výsledné řešení
pak po několika časových krocích (v našem případě po dvaceti) zkonverguje do
výsledku, jako na obrázku 4.3. Řešení bezviskózní burgerovy rovnice ve 2D na
obr. 4.4 dobře ilustruje jednu z vlastností Burgerovy rovnice, vytváření vln v
mělké vodě. Na obrázku je vlna chvíli před přepadnutím. Při přepadnutí dojde k
vzniku výrazného a jen obtížně řešitelného šoku.

4.4 Rekonexe pomocí LSFEM

Jednou z hlavních výhod při implementaci MHD rovnic pomocí FEM a deal.II
je snadná možnost definovat různé typy prvků pro různé části soustavy rovnic
využívající funkce ze speciálních prostorů, typu Hdiv, Hrot apod. Tyto prostory
umožňují automatické splnění mnoha podmínek, které jinak vyžadují speciální
zacházení (např. přeurčení soustavy, umělé dodatečné odstranění nevyhovujících
hodnot). V této práci k modelování MHD používáme LSFEM spíše z nouze,
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Obrázek 4.4: Řešení bezviskózní Burgerovy rovnice s počáteční podmínkou
u =cos(π(r)/rmax) kde r je vzdálenost bodu od středu, v čase t = 0.2

zejména protože se zatím nepodařilo vyřešit všechny problémy se shock capturin-
gem v implementaci pomocí DGFEM. Formulace je převážně založena na práci
Skála (2015), kde byly použity vlastní knihovny pro triangulaci, nikoliv velký
balík, jako je například deal.II. Zde se tedy zaměříme na to, co je v kódu navíc
oproti předchozím:

Složené prvky V rámci FEM a zejména deal.II, je možné vytvářet kombi-
nací různých prostorů prostory se speciálními vlastnostmi. MHD rovnice obsa-
hují zvláštní řešení z Hdiv i Hcurl prostoru, je tedy přirozené využít vlastností
FE RaviartThomas resp FE Nedelec. V rámci deal.II se to provede takto:

fe (FE_RaviartThomas <dim >( degree), 1
FE_Nedelec <dim >( degree), 2 ),

Když budeme volat objekt fe třídy FiniteElement, tak deal.II už bude pracovat
s prostorem Hdiv ×Hcurl ×Hcurl automaticky.

Blokové matice Uspořádání matice do bloků jednak zlepšuje přehlednost kódu
a jednak umožňuje použít blokové solvery (řešiče) lineárních úloh a zrychlit tak
běh programu.

MPI MPI už bylo použito v Skála (2015), ale v této práci jsme toto rozhraní
pro paralelizaci dosud neuvedli. Díky knihovně deal.II je implementace opět velmi
jednoduchá, protože většina součástí knihovny má i variantu pro práci s MHD. Je
jen třeba nastavit, jakým způsobem bude zpracován výstup. Rozdělení výpočtů
na více jader funguje velmi operativně i v případě adaptivní sítě (obr.2).
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Proudová vrstva Model proudové vrstvy řešíme s následujícími parametry:

• Okrajové podmínky na okrajích jsou volné (tj. derivace veličin ve směru
kolmém na okraj jsou nulové)

• plazmatické β = 0.5 a γ = 5/3

• počáteční podmínky jsou pro možnost porovnání shodné s Skála (2015):

ρ = 1 π = 0 Bx = 0

By = −tanh(x) p = 1 + β − Um
U = p/(γ − 1) + Um z = −(cosh(x))−2

• pro vyvolání rekonexe je do oblasti ve středu přidána rezistivita, η(x,y,t) =
0,01·exp(−x2 − y2), na rozdíl od Skála (2015) je konstantní.

Při porovnání výsledku s výsledkem 4.5, je zjevné, že řešení není zdaleka tak
stabilní a hladké. Mezi možné důvody patří špatně nastavené parametry, ab-
sence speciálních okrajových podmínek na spodní hranici, simulujících ukotvení
proudové vrstvy ve sluneční atmosféře. Dále nesprávná funkce elementu (či je-
jich špatné nastavení), což vyžaduje další práci s knihovnou deal.II - například
FE Nedelec není implementována ideálním způsobem Arndt a kol. (2017). Nadru-
hou stranu je zde jasně patrný vliv počáteční rezistivity na vývoj systému.

Obrázek 4.5: Začátek magnetické rekonexe podle (Skála, 2015)
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Obrázek 4.6: Porovnání rozdělení oblasti, mezi procesory pro různé časy (a,b);
velikosti B na začátku simulace a v čase t = 4 (c,d); porovnání ρ v časech t = 0,2
a t = 2.
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Závěr
V práci jsme nastínili a částečně implementovali některé způsoby řešení par-

ciálních diferenciálních rovnic, s dlouhodobým cílem zlepšit naše schopnosti si-
mulovat exotické procesy v plazmatu. Speciálně zkoumat rekonexi magnetického
pole s větším rozlišením a stabilitou. Tento cíl se prozatím úplně nepodařilo napl-
nit, nicméně některé kroky , jako volba rozšířené numerické knihovny, její úprava
pro naše potřeby či komplikované metody typu Vertex based capturingu dávají
naději, že se cíle v dohledné době podaří dosáhnout. Navíc, naše výsledky, jako
třeba implementace nespojitých prvků založených na Taylorových polynomech
budou moci býti využívány i širší komunitou, zabývající se modelováním pomocí
konečných prvků. Snad se nám na uvedených příkladech podařilo čtenáře nalákat
k využití knihovny deal.II, která, zejména při opakovaném použití na problémy,
na které je primárně navržena, uživateli významně ulehčuje práci. Z hlediska
sluneční fyziky je do budoucna vhodné metody nejen zpřesnit, ale i zefektivnit,
aby je bylo možné prakticky používat i ve třech dimenzích. Konečné prvky mají
schopnost přirozeně zahrnout jinak obtížně implementovatelné podmínky do své
formulace. Díky tomu by mohly, obzvláště ve třech dimenzích přispět při řešení
úloh ve sluneční atmosféře. Dalším krokem, který by díky přirozené schopnosti ko-
nečných prvků vytvářet komplikované prostorové diskretizace (oproti konečným
diferencím či objemům) by mohlo být vytvoření hybridního kódu, zahrnujícího
částicové particle-in-cell simulace.
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Přílohy

Implementace Burgerovy rovnice

namespace Burger
{
using namespace dealii;
template <int dim >
class Burger
{
public:
Burger (const unsigned int degree);
void run ();

private:
void make_grid_and_dofs ();
void assemble_system ();
double get_maximal_velocity () const;
void solve ();
void project_back_saturation ();
void output_results () const;

const unsigned int degree;

Triangulation <dim > triangulation;
FESystem <dim > fe;
DoFHandler <dim > dof_handler;

SparsityPattern sparsity_pattern;
SparseMatrix <double > system_matrix;

const unsigned int n_refinement_steps;

double time_step =0.005;
unsigned int timestep_number;
unsigned int newton_step = 0;
double Theta =0.75;

Vector <double > solution;
Vector <double > old_solution;
Vector <double > newton_solution;
Vector <double > system_rhs;

};

template <int dim >
class InitialU : public TensorFunction <1,dim >
{
public:
InitialU () : TensorFunction <1,dim >() {}

virtual Tensor <1,dim > value (const Point <dim > &p)
const;

virtual void value_list (const std::vector <Point <dim > >
&points ,

std::vector <Tensor <1,dim > >
&values) const;
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};
template <int dim >
Tensor <1,dim >
InitialU <dim >:: value (const Point <dim > &p) const
{
Point <dim > value;
for (unsigned int i=0; i<dim; ++i)

{
}

return value;
}
template <int dim >
void
InitialU <dim >:: value_list (const std::vector <Point <dim > >
&points ,

std::vector <Tensor <1,dim >
> &values) const

{
Assert (values.size() == points.size(),

ExcDimensionMismatch (values.size(),
points.size()));

for (unsigned int i=0; i<points.size(); ++i)
values[i] = InitialU <dim >:: value (points[i]);

}
template <int dim >
Burger <dim >:: Burger (const unsigned int degree)
:
degree (degree),
fe (FE_RaviartThomas <dim >( degree), 1
//,FE_DGQ <dim >( degree), dim ,
//FE_DGT <dim >( degree), dim
//FE_Q <dim >( degree), dim

),
dof_handler (triangulation),
n_refinement_steps (4),
time_step (0)

{}
template <int dim >
void Burger <dim >:: Burger ()
{
GridGenerator :: hyper_cube (triangulation , -1, 1);
triangulation.refine_global (n_refinement_steps);
dof_handler.distribute_dofs (fe);
DoFRenumbering :: component_wise (dof_handler);
std::vector <types:: global_dof_index > dofs_per_component
(dim);

DoFTools :: count_dofs_per_component (dof_handler ,
dofs_per_component);

const unsigned int n_u = dofs_per_component [0]
;

const unsigned int
n_couplings = dof_handler.max_couplings_between_dofs ();
DynamicSparsityPattern dsp(dof_handler.n_dofs (),
dof_handler.n_dofs ());

DoFTools :: make_sparsity_pattern (dof_handler , dsp);
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sparsity_pattern.copy_from (dsp);
DoFTools :: make_sparsity_pattern (dof_handler , dsp);
sparsity_pattern.compress ();
system_matrix.reinit (sparsity_pattern);
system_rhs.reinit (dof_handler.n_dofs ());
solution.reinit (dof_handler.n_dofs ());
newton_solution.reinit (dof_handler.n_dofs ());
old_solution.reinit (dof_handler.n_dofs ());

}
template <int dim >
void Burger <dim >:: assemble_system ()
{
system_matrix =0;
system_rhs =0;
QGauss <dim > quadrature_formula(degree +2);
FEValues <dim > fe_values (fe , quadrature_formula ,

update_values |
update_gradients |

update_quadrature_points |
update_JxW_values);

const unsigned int dofs_per_cell = fe.dofs_per_cell;
const unsigned int n_q_points =

quadrature_formula.size();

FullMatrix <double > local_matrix (dofs_per_cell ,
dofs_per_cell);

Vector <double > local_rhs (dofs_per_cell);
std::vector <types:: global_dof_index > local_dof_indices
(dofs_per_cell);

std::vector <Tensor <1,dim > >
old_solution_values(n_q_points);

std::vector < Tensor <2,dim >>
old_solution_grads(n_q_points);

std::vector <Tensor <1,dim > >
newton_solution_values(n_q_points);

std::vector < Tensor <2,dim >>
newton_solution_grads(n_q_points);

const FEValuesExtractors :: Vector velocities (0);
if (newton_step ==0) newton_solution=old_solution;
else {newton_solution=solution;

}

typename DoFHandler <dim >:: active_cell_iterator
cell = dof_handler.begin_active (),
endc = dof_handler.end();
for (; cell!=endc; ++cell)
{
fe_values.reinit (cell);
local_matrix = 0;
local_rhs = 0;

fe_values[velocities ]. get_function_values
(newton_solution , newton_solution_values);
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fe_values[velocities ]. get_function_values
(old_solution , old_solution_values);

fe_values[velocities ]. get_function_gradients
(newton_solution , newton_solution_grads);

fe_values[velocities ]. get_function_gradients
(old_solution , old_solution_grads);

for (unsigned int q=0; q<n_q_points; ++q)
for (unsigned int i=0; i<dofs_per_cell; ++i)
{
const Tensor <1,dim > phi_i_u =

fe_values[velocities ].value (i, q);
const Tensor <2,dim > grad_phi_i_u =

fe_values[velocities ]. gradient (i, q);
for (unsigned int j=0; j<dofs_per_cell; ++j)
{
const Tensor <1,dim > phi_j_u =

fe_values[velocities ].value (j, q);
const Tensor <2,dim > grad_phi_j_u =

fe_values[velocities ]. gradient (j, q);
local_matrix(i,j) +=( phi_i_u * phi_j_u +
Theta*time_step*
(phi_i_u*newton_solution_grads[q]* phi_j_u +
phi_i_u *( grad_phi_j_u*newton_solution_values[q])
)
)
*fe_values.JxW(q);
}

local_rhs(i) += (phi_i_u*time_step*Theta*
newton_solution_grads[q]* newton_solution_values[q])+
phi_i_u*old_solution_values[q]-
phi_i_u *(1- Theta)*old_solution_grads[q]
*( old_solution_values[q])

)
*fe_values.JxW(q);

}

cell ->get_dof_indices (local_dof_indices);
for (unsigned int i=0; i<dofs_per_cell; ++i)
for (unsigned int j=0; j<dofs_per_cell; ++j)
{
system_matrix.add (local_dof_indices[i],

local_dof_indices[j],
local_matrix(i,j));

}
for (unsigned int i=0; i<dofs_per_cell; ++i)
system_rhs(local_dof_indices[i]) += local_rhs(i);

}
}
template <int dim >
void Burger <dim >:: solve ()
{

std::cout <<" "<<n_refinement_steps <<" ";
if (get_maximal_velocity () >1)
time_step = std::pow(0.5, double(n_refinement_steps))/
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get_maximal_velocity ();

else time_step =0.0001;
std::cout <<"maximal

velocity="<<get_maximal_velocity ()<<" || ";
{
SparseDirectUMFPACK A_direct;

A_direct.initialize(system_matrix);
A_direct.vmult (solution , system_rhs);

std::cout << " "
<< " CG iterations for saturation."
<< std::endl;

}
newton_solution = solution;

}
template <int dim >
void Burger <dim >:: output_results () const
{
if (timestep_number % 1 != 0)
return;

std::vector <std::string > solution_names;
switch (dim)
{

case 2:
solution_names.push_back ("u");
solution_names.push_back ("v");

;
break;

case 3:
solution_names.push_back ("u");
solution_names.push_back ("v");
solution_names.push_back ("w");
break;

default:
Assert (false , ExcNotImplemented ());

}
DataOut <dim > data_out;
data_out.attach_dof_handler (dof_handler);
data_out.add_data_vector (solution , solution_names);
data_out.build_patches (degree +1);
std:: ostringstream filename;
filename << "solution -taylor -"

<< Utilities :: int_to_string(timestep_number ,4)
<< ".vtk";

std:: ofstream output (filename.str().c_str());
data_out.write_vtk (output);

}
template <int dim >
double
Burger <dim >:: get_maximal_velocity () const
{
QGauss <dim > quadrature_formula(degree +2);
const unsigned int n_q_points
= quadrature_formula.size();

FEValues <dim > fe_values (fe , quadrature_formula ,
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update_values);
std::vector <Vector <double > > solution_values(n_q_points ,

Vector <double >(dim));
double max_velocity = 0;
typename DoFHandler <dim >:: active_cell_iterator
cell = dof_handler.begin_active (),
endc = dof_handler.end();
for (; cell!=endc; ++cell)
{
fe_values.reinit (cell);
fe_values.get_function_values (solution ,

solution_values);

for (unsigned int q=0; q<n_q_points; ++q)
{
Tensor <1,dim > velocity;
for (unsigned int i=0; i<dim; ++i)
velocity[i] = solution_values[q](i);

max_velocity = std::max (max_velocity ,
velocity.norm());

}
}

return max_velocity;
}

template <int dim >
void Burger <dim >:: run ()
{
make_grid_and_dofs ();
{
ConstraintMatrix constraints;
constraints.close ();
VectorFunctionFromTensorFunction <dim > init2(init ,0,dim);
VectorTools :: project (dof_handler ,

constraints ,
QGauss <dim >( degree +2),
init2 ,
old_solution);

}
timestep_number = 1;
double time = 0;
do
{
std::cout << "Timestep " << timestep_number

<< std::endl;
for (newton_step =0; newton_step < 8; newton_step ++)
{
assemble_system ();
solve ();
output_results ();
}

output_results ();
old_solution=solution;
time += time_step;
++ timestep_number;
std::cout << " Now at t=" << time
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<< ", dt=" << time_step << ’.’
<< std::endl
<< std::endl;

}
while (time <= 1.);

}
}

int main ()
{
try
{
using namespace dealii;
using namespace Burger;
Burger <2> burger (1);
burger.run ();

}
return 0;

}
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