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Abstract 
Simulation of volcanic clouds dynamics is useful for natural disaster research 

and for entertainment industry (movies, computer games, etc.). Two simulation methods 

- Coupled Map Lattice and Two Fluids Model are described in this thesis. The result 

of this thesis is developed application. The application numerically simulates both 

mathematical models – model of Coupled Map Lattice method and Two Fluids Model. 

User can easily set input parameters, which affects the clouds shape. Moreover, this 

thesis describes how simulation data can be visualized. 

 

Abstrakt 
Simulace vzniku a vývoje vulkanických mračen je užitečná pro zkoumání 

přírodních katastrof a také pro zábavní průmysl (filmový průmysl, počítačové hry, atd.). 

Tato práce se zabývá dvěmi simulačními metodami – metodou Coupled Map Lattice 

a metodou Two Fluids Model. Obě výše zmíněné metody jsou v textu podrobně 

popsány. Výsledkem této práce je implementovaná aplikace, která umožňuje podle 

parametrů zadaných uživatelem v přijatelném čase simulovat vývoj vulkanického 

mračna. V neposlední řadě se tato práce zabývá vizualizací simulačních výsledků. 

 





 

 - 1 - 

Obsah 
 

1. ÚVOD......................................................................................................................................................5 
1.1. SOPKY A SOPEČNÉ ERUPCE ................................................................................................................5 

2. PŘEHLED EXISTUJÍCÍCH PRACÍ...................................................................................................9 
2.1. SIMULACE..........................................................................................................................................9 
2.2. VIZUALIZACE ..................................................................................................................................11 

3. SIMULAČNÍ METODA CML ...........................................................................................................13 
3.1. ÚVOD ..............................................................................................................................................13 
3.2. MODEL ............................................................................................................................................14 

3.2.1. Navier-Stokesova rovnice......................................................................................................14 
3.2.2. Rovnice pro hustotu...............................................................................................................15 
3.2.3. Vztlak.....................................................................................................................................15 

3.3. ALGORITMUS PRO ŘEŠENÍ MODELU..................................................................................................17 
3.3.1. Vymezení stavového prostoru ................................................................................................17 
3.3.2. Parametry simulace...............................................................................................................18 
3.3.3. Algoritmus .............................................................................................................................19 
3.3.4. Add force ...............................................................................................................................20 
3.3.5. Advect ....................................................................................................................................20 
3.3.6. Pattern...................................................................................................................................21 
3.3.7. Decrease................................................................................................................................22 

3.4. DOSAŽENÉ VÝSLEDKY .....................................................................................................................22 
4. SIMULAČNÍ METODA 2FM ............................................................................................................29 

4.1. ÚVOD ..............................................................................................................................................29 
4.2. MODEL ............................................................................................................................................30 

4.2.1. Rovnice pro rychlost..............................................................................................................30 
4.2.2. Rovnice pro hustoty magmatu a vzduchu ..............................................................................30 
4.2.3. Hustota vulkanického mraku .................................................................................................30 
4.2.4. Vztlak.....................................................................................................................................32 

4.3. ALGORITMUS PRO ŘEŠENÍ MODELU..................................................................................................33 
4.3.1. Vymezení stavového prostoru ................................................................................................33 
4.3.2. Parametry simulace...............................................................................................................34 
4.3.3. Algoritmus .............................................................................................................................34 
4.3.4. Add force ...............................................................................................................................34 
4.3.5. Advect ....................................................................................................................................35 
4.3.6. Project ...................................................................................................................................36 
4.3.7. Mix.........................................................................................................................................36 

4.4. DOSAŽENÉ VÝSLEDKY .....................................................................................................................36 
5. VIZUALIZACE VULKANICKÝCH MRAČEN..............................................................................41 

5.1. ZOBRAZOVACÍ METODA...................................................................................................................41 
5.1.1. Reprezentace voxelů ..............................................................................................................41 
5.1.2. Textura billboardu.................................................................................................................42 
5.1.3. Způsob výpočtu intenzity světla .............................................................................................42 
5.1.4. Zobrazení vulkanického mraku..............................................................................................43 
5.1.5. Algoritmus .............................................................................................................................45 

6. POPIS IMPLEMENTACE .................................................................................................................47 
6.1. POUŽITÉ KNIHOVNY.........................................................................................................................47 
6.2. PŘEHLED IMPLEMENTOVANÝCH TŘÍD ..............................................................................................47 

6.2.1. Třídy uživatelského rozhranní ...............................................................................................47 
6.2.2. Třídy CML simulace..............................................................................................................49 
6.2.3. Třídy 2FM simulace ..............................................................................................................50 
6.2.4. Třídy pro zobrazení scény .....................................................................................................51 



 - 2 -  

6.2.5. Ukládání výsledků simulace a výstupní formát......................................................................52 
6.2.6. Ukládání videosekvence do AVI souboru ..............................................................................53 

7. DOSAŽENÉ VÝSLEDKY...................................................................................................................54 
7.1. VÝPOČETNÍ NÁROČNOST..................................................................................................................54 
7.2. ZHODNOCENÍ SIMULAČNÍCH METOD ................................................................................................56 

8. ZÁVĚR..................................................................................................................................................59 
LITERATURA A POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ .........................................................................61 
9. PŘÍLOHY .............................................................................................................................................63 

9.1. MANUÁL K VYTVOŘENÉMU PROGRAMU VOCLO..............................................................................63 
9.1.1. Hlavní okno aplikace .............................................................................................................63 
9.1.2. CML Simulace .......................................................................................................................64 
9.1.3. 2FM Simulace........................................................................................................................65 
9.1.4. Otevření a přehrávání vygenerované animace ......................................................................66 
9.1.5. Ukládání animace do AVI souboru........................................................................................67 

9.2. DISKRETNÍ OPERACE........................................................................................................................69 
9.2.1. Divergence.............................................................................................................................69 
9.2.2. Gradient.................................................................................................................................69 
9.2.3. Výřivost (curl) ( )321 ,, ωωω≡ω

r
...................................................................................69 

 



 

 - 3 - 

Seznam obrázků 
 
OBRÁZEK 1.1: TYPY SOPEK. ......................................................................................................................... 6 
OBRÁZEK 1.2: TYPY ERUPCÍ. ........................................................................................................................ 7 
OBRÁZEK 1.3: UKÁZKOVÉ FOTOGRAFIE ERUPCÍ S ROZVINUTÝM VULKANICKÝM MRAKEM. ......................... 8 
OBRÁZEK 2.1: VÝSLEDKY DOSAŽENÉ R.MIZUNEM. ..................................................................................... 9 
OBRÁZEK 2.2: FOSTER A METAXAS: KOUŘÍCÍ KOMÍN S PŮSOBENÍM SLABÉHO VĚTRU. ............................... 10 
OBRÁZEK 2.3: STAM: UKÁZKA SNÍMKŮ Z [3]. ............................................................................................. 10 
OBRÁZEK 2.4: SNÍMKY MRAKŮ VYGENEROVANÉ DOBASHIHO ALGORITMEM. ............................................ 11 
OBRÁZEK 2.5: SNÍMKY ZÍSKANÉ POUŽITÍM ALGORITMU PHOTON MAP RENDERER. ................................... 12 
OBRÁZEK 3.1: PRŮBĚH HUSTOTY ATMOSFÉRY V ZÁVISLOSTI NA NADMOŘSKÉ VÝŠCE. .............................. 16 
OBRÁZEK 3.2: OBLASTI PŮSOBENÍ VZTLAKU.............................................................................................. 17 
OBRÁZEK 3.3: ŘEZ 3D MŘÍŽKOU. ............................................................................................................... 18 
OBRÁZEK 3.4: OBRÁZEK NASTAVENÍ KŘIVKY KOEFICIENTU VĚTRU A KOEF. ÚBYTKU HUSTOTY. ............... 19 
OBRÁZEK 3.5: ZPĚTNÉ TRASOVÁNÍ ČÁSTICE X V ČASE. .............................................................................. 20 
OBRÁZEK 3.6: 6 SNÍMKŮ ZE SEKVENCE VYGENEROVANÉ POMOCÍ METODY CML....................................... 24 
OBRÁZEK 3.7: VLIV NASTAVENÍ RŮZNÉ RYCHLOSTI ERUPCE. ..................................................................... 25 
OBRÁZEK 3.8: VLIV NASTAVENÍ RŮZNÉ POČÁTEČNÍ HUSTOTY VULKANICKÉHO MRAKU. ........................... 25 
OBRÁZEK 3.9: SEKVENCE ŠESTI SNÍMKŮ DEMONSTRUJÍCÍ VLIV PŮSOBENÍ VĚTRU. ..................................... 26 
OBRÁZEK 3.10: POROVNÁNÍ SNÍMKŮ BEZ PŮSOBENÍ VĚTRU (A) A S PŮSOBENÍM VĚTRU (B). ...................... 26 
OBRÁZEK 3.11: UKÁZKA VLIVU KŘIVKY KOEFICIENTU ÚBYTKU HUSTOTY................................................. 27 
OBRÁZEK 4.1: TYPICKÝ VÝSLEDEK ZÍSKANÝ SIMULAČNÍ METODOU 2FM.................................................. 29 
OBRÁZEK 4.2: GRAF PRŮBĚHU FUNKCE ( )aab nf/ =ρρ .................................................................... 32 
OBRÁZEK 4.3: SEKVENCE OSMI SNÍMKU Z VYGENEROVANÉ ANIMACE POMOCÍ METODY 2FM. .................. 38 
OBRÁZEK 4.4: POROVNÁNÍ VLIVU RYCHLOSTI ERUPCE NA VÝSLEDEK SIMULACE....................................... 38 
OBRÁZEK 4.5: UKÁZKA VLIVU TEPLOTY MAGMATU NA VÝSLEDEK SIMULACE. .......................................... 39 
OBRÁZEK 4.6: POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ SIMULACE PŘI RŮZNÝCH HUSTOTÁCH MAGMATU. ......................... 40 
OBRÁZEK 4.7: SEKVENCE TŘÍ SNÍMKŮ ZE SIMULACE S PŮSOBENÍM VĚTRU................................................. 40 
OBRÁZEK 5.1: ZPŮSOB REPREZENTACE VOXELŮ. ....................................................................................... 41 
OBRÁZEK 5.2: POUŽITÁ SADA 64 TEXTUR PRO BILLBOARDY METABALLŮ. ................................................. 42 
OBRÁZEK 5.3: ZPŮSOB VÝPOČTU INTENZITY SVĚTLA STŘEDU METABALLU. .............................................. 43 
OBRÁZEK 5.4: ZPŮSOB VYKRESLENÍ SCÉNY S VULKANICKÝM MRAKEM..................................................... 44 
OBRÁZEK 5.5: POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ ZOBRAZENÍ VULKANICKÉHO MRAKU. ............................................ 46 
OBRÁZEK 6.1: HLAVNÍ TŘÍDY UŽIVATELSKÉHO ROZHRANNÍ. ..................................................................... 48 
OBRÁZEK 6.2: VÝŠKOVÁ MAPA POUŽITÁ K ZOBRAZENÍ TERÉNU. ............................................................... 51 
OBRÁZEK 7.1: GRAF ČASOVÉ NÁROČNOSTI METOD CML A 2FM V ZÁVISLOSTI NA POČTU VOXELŮ. ......... 55 
OBRÁZEK 7.2: GRAF ČASOVÉ NÁROČNOSTI ZOBRAZENÍ SNÍMKU V ZÁVISLOSTI NA POČTU VOXELŮ. .......... 56 
OBRÁZEK 9.1: HLAVNÍ OKNO APLIKACE VOCLO. ....................................................................................... 63 
OBRÁZEK 9.2: DIALOG NASTAVENÍ CML SIMULACE.................................................................................. 64 
OBRÁZEK 9.3: DIALOG NASTAVENÍ 2FM SIMULACE................................................................................... 65 
OBRÁZEK 9.4: PANEL PRO PŘEHRÁVÁNÍ ANIMACE. .................................................................................... 66 
OBRÁZEK 9.5: VOLBA KAMERY.................................................................................................................. 66 
OBRÁZEK 9.6: OVLÁDÁNÍ KAMERY POMOCÍ MYŠI. ..................................................................................... 67 
OBRÁZEK 9.7: TLAČÍTKO PRO ULOŽENÍ ANIMACE DO AVI SOUBORU. ........................................................ 67 
OBRÁZEK 9.8: VÝBĚR UMÍSTĚNÍ AVI SOUBORU A SNÍMKOVÉ FREKVENCE................................................. 68 
 



 - 4 -  

 



Animace vulkanických mračen  Jiří Moučka 

 - 5 - 

1. Úvod 

Fyzikální modely vulkanických mračen a jejich simulace nacházejí uplatnění na poli 

zkoumání přírodních katastrof a také v neposlední řadě v zábavním průmyslu (filmový 

průmysl, počítačové hry, atd.).  

Tato diplomová práce si dává za úkol, s důrazem na obor počítačové grafiky, popsat 

situaci v oboru simulací vulkanických mračen a vytvořit aplikaci, která by umožňovala 

simulovat vznik a vývoj vulkanického mračna společně s  vizualizací získaných dat. 

Implementovaná aplikace by měla na základě několika málo vstupních parametrů, které zadá 

uživatel aplikace, v přijatelném výpočetním čase vygenerovat animaci vývoje vulkanického 

mračna s požadavkem na co možná největší realističnost animace. 

Tato diplomová práce se zaměřuje na dvě simulační metody metodu - Coupled Map 

Lattice a metodu Two Fluids Model. Tyto metody budou popsány v kapitolách 3 a 4. Ještě 

před tím, ale bude v kapitole 2 uveden přehled existujících prací souvisejících s tématem 

diplomové práce. Kapitola 5 se věnuje způsobu vizualizace získaných simulačních výsledků. 

Kapitola 6 se věnuje popisu implementace a v závěrečné kapitole 7 rozebírám zhodnocení 

dosažených výsledků. Nejprve ale ještě předložím stručný úvod do problematiky spojené se 

vznikem a vývojem vulkanického mračna.  

1.1. Sopky a sopečné erupce 

Na začátek je nutné definovat některé základní pojmy, které budou dále v textu 

používány a jejich význam je důležitý pro další pochopení textu a jsou to: 

• Sopka je místo, na kterém na povrch Země proniká, nebo v minulosti 

pronikala roztavená hornina. V užším slova smyslu označujeme jako sopku 

morfologický projev tohoto pronikání v bezprostředním okolí místa proniku. 

Aktivní sopka může produkovat lávu, plyny, popel a úlomky horniny. 

• Magma je tavenina, která obsahuje vulkanické plyny (například voda, CO2, 

chlór, fluor). Jedná se o hlubinný ekvivalent lávy. Magma vzniká v oblastech 

zemského pláště a nebo tavením z hornin spodní zemské kůry. Teplota 

taveniny se pohybuje v rozmezí hodnot 650 °C až 1 300 °C. 
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• Pyroklast je název pro kámen vystřelovaný při sopečné erupci. Rozměry 

pyroklastu se mění od malých částic až po velké kamenné bloky. 

• Vulkanický plyn je plyn uvolněný z magmatu. Náhle uvolnění vulkanického 

plynu z magmatu způsobuje rychlé vystřelování rozžhaveného kamene. 

• Vulkanický mrak (volcanic cloud / eruption column) – skládá se z horkého 

vulkanického plynu a popela (který je složen z malých pyroklastů). Při silných 

explozivních erupcích může výška mraku dosahovat několika kilometrů. 

Samotné sopky můžeme rozdělit na čtyři typy (viz. Obrázek 1.1): 

• Popelový kužel (cinder volcano) – tyto sopky jsou nejjednodušším typem 

sopek a vznikají usazením sopečného popela, který je vystřelován pouze 

z jednoho kráteru. Tyto sopky dosahují výšek několika málo stovek metrů (až 

400 m). U většiny sopek tohoto typu dojde pouze k jedné erupci.  

• Stratovulkán (composite volcano) – stratovulkány mají typický kuželovitý 

tvar a dosahují výšek až několik málo tisíc metrů. Stratovulkány vznikají 

střídavým vršením vrstev lávy a sopečného popela (pyroklastu). Na rozdíl 

od předchozího typu u těchto sopek dochází k opakovaným erupcím. Např. 

sopka Vesuv je stratovulkán. 

• Štítová sopka (shield volcano) – sopka tvaru oblého šírokého kopce, který 

vzdáleně připomíná tvar štítu, od kterého dostala svůj název. Velké množství 

lávy se snadno rozlévá a v důsledku toho můžou tyto sopky dosahovat až 10 

km v průměru. Sopky tohoto typu můžeme najít např. na Islandu nebo Havaji. 

• Dómová sopka (lava domes) – tvoří jakýsi lavor, který je zaplněn málo 

tekutou lávou, která neodtéká. 

 

Obrázek 1.1: Typy sopek.  
Obrázek vznikl překreslením z [16]. 
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Dále se budu zabývat různými typy erupcí. Různé erupce se od sebe liší rychlostí 

toku lávy, pravidelností a silou výbuchu i množstvím vyvrženého materiálu a výškou, které 

dosáhne sopečný popel (vulkanické mračno). V [17] jsou erupce rozděleny do několika typů 

(viz. Obrázek 1.1): 

• Strombolský typ erupce - nazývaný podle sopky Stromboli. Žhavá láva je 

vymršťována vzhůru, ale obvykle padá zpět do kráteru, způsobené škody jsou proto 

malé.  

• Vulkaniánský typ erupce – při tomto typu erupce explozí vzniká hustý mrak 

složený z plynu obsahujícího popel. Tento mrak potom stoupá vysoko nad kráter 

sopky.  

• Vesuvský typ erupce – silné exploze s vyvržení velkého množství popela 

do velkých výšek. 

• Peléiský typ erupce – je prakticky nejničivější typ erupce pojmenovaný podle 

sopky Mont Peleé. Při explozivní erupci je vymrštěno velké množství plynu, popela, 

prachu a lávy – tato vyvrženina posléze padá zpět dolů a formuje jakousi „lavinu”, 

která se rychle valí po úbočí sopky. 

• Pliniovský typ erupce - je způsoben výbuchem plynů, které se nahromadily 

pod ucpaným kráterem. Exploze vytvoří kráterový komín, jímž je materiál  

vystřelován vysoko do vzduchu (až několik kilometrů). Erupce bývají prudké 

a výbušné a stejně jako u předchozího typu často vznikají  „laviny“.  

 

Obrázek 1.2: Typy erupcí.  
Zdroj [18]. 
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Na závěr stručného úvodu do problematiky vulkanických erupcí uvádím několik 

skutečných snímku, které zachycují sopku při erupci s rozvinutým vulkanickým mrakem. 

Cílem této práce je snaha, aby se obrázky vygenerované implementovanou aplikací blížily 

těmto snímkům. 

 

 

Obrázek 1.3: Ukázkové fotografie erupcí s rozvinutým vulkanickým mrakem.  
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2. Přehled existujících prací 
Jak již bylo řečeno tato práce se zaměřuje na dvě odlišné věci – na simulaci vývoje 

vulkanického mračna a na vizualizaci obdržených výsledků. Proto i tato kapitola bude 

rozdělena na dvě části. První z nich se bude věnovat pracím souvisejících se simulací a druhá 

část pracím, které souvisejí s vizualizací. 

2.1. Simulace 

V oboru simulace vulkanického mračna na poli počítačové grafiky existuje velice 

málo publikovaných prací. Prakticky jediný R.Mizuno se zabýval výzkumem a publikací 

vhodných simulačních metod pro potřeby počítačové grafiky, a proto tato diplomová práce 

čerpá především z jeho prací.  

R.Mizuno v [1] [2] uvádí simulační metodu Coupled Map Lattice a v [1] [13] 

simulační metodu Two Fluids Model. Matematické modely obou těchto metod jsou 

uzpůsobeny potřebám počítačové grafiky, tedy zejména přijatelné rychlosti výpočtu 

a zobrazení. R.Mizuno ve svých pracích vychází z fyzikálního modelu, který v [14] 

představil Y.Suzuki. Mizuno Suzukiho model, který je pouze dvourozměrný, zjednodušil 

a převedl do trojrozměrného prostoru. Mizunovy modely jsou založeny na Navier-

Stokesových rovnicích, které jsou nelineárního charakteru a jsou obtížně řešitelné. Obrázek 

2.1 demonstruje výsledky dosažené Mizunem. 

 

Obrázek 2.1: Výsledky dosažené R.Mizunem.  

 

Na poli počítačové grafiky se řešením Navier-Stokesových rovnic věnuje velké 

množství prací na témata simulací proudění v tekutinách (simulace chování kouře, mraků, 
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vody, ohně, explozí a dalších přírodních jevů). Foster a Metaxas představili svoje řešení 

Navier-Stokesových rovnic pro animaci turbulentního plynu [19]. Jejich řešení pracuje 

s relativně malou voxelovou mřížkou (60x60x45) a dává kvalitní výsledky (viz.Obrázek 2.2). 

Nicméně jejich metoda je stabilní pouze pro malé časové kroky. 

 

Obrázek 2.2: Foster a Metaxas: kouřící komín s působením slabého větru.  
 

Problémy s nestabilitou řešení pro velké časové kroky vyřešil J.Stam a řešení 

publikoval v [3]. Řešení spočívá v použití semi-Lagrangiánského schématu pro výpočet 

druhého členu Navier-Stokesovy rovnice. Obrázek 2.3 ukazuje jakých výsledků Stam dosáhl. 

 

Obrázek 2.3: Stam: ukázka snímků z [3]. 

  

Fedkiw s kolektivem (viz. [11]) vylepšil Stamovu metodu řešení Navier-Stokesových 

zavedením techniky zvané vorticity confinement. Tato technika zavádí sílu, která 

reprezentuje víry malých rozměrů, které jsou během numerického řešení Stamovou metodou 

eliminovány. 
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2.2. Vizualizace 

Výsledkem simulace vývoje vulkanického mraku je 3D voxelová mřížka, kterou je 

potřeba vizualizovat. Vizualizační metody můžeme rozdělit do dvou kategorií – první jsou 

metody pracující v reálném čase a druhé metody, které dávají obvykle lepší výsledky, 

ale nejsou použitelné pro zobrazení v reálném čase. 

Do první kategorie spadají zejména techniky využívající potenciálu grafického 

hardwaru počítačů. Vhodný algoritmus pro zobrazování mraků v reálném čase popisuje 

Y.Dobashi s kolektivem v [4]. Algoritmus je založen na splatting algoritmu, který každý 

zobrazovaný voxel převádí na tzv. metaball. Metabally jsou poté zobrazeny jako billboardy. 

Dobashi dále uvádí postup pro výpočet útlumu světla, které prochází skrz mrak. Obrázek 2.4 

ukazuje, že Dobashiho vizualizační algoritmus dává poměrně kvalitní výsledky, a proto jsem 

tento algoritmus zvolil pro vizualizaci výsledků simulace. 

 

 

Obrázek 2.4: Snímky mraků vygenerované Dobashiho algoritmem. 

 

Mezi vhodné vizualizační metody, které nepracují v reálném čase patří algoritmus 

sledování paprsku. Algoritmy sledování paprsku počítají s vícenásobným rozptylem světla 

a generují tak velice realistické snímky. R.Fedkiw v [11] pro vizualizaci použivá algoritmus 

Photon Map Renderer, který je založený na sledování paprsku s využitím fotonových map 

a je popsaný v [20]. Obrázek 2.5 ukazuje snímky, které získal Fedkiw použitím tohoto 

algortimu. 
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Obrázek 2.5: Snímky získané použitím algoritmu Photon Map Renderer. 
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3. Simulační metoda CML 

3.1. Úvod 

V této kapitole se budu zabývat modelem (a jeho numerickým řešením) pro simulaci 

vulkanických mračen založeným na metodě Coupled Map Lattice (dále jen CML). Model 

je uceleně popsán v [1] a [2]. Tato CML metoda je použita k řešení Navier-Stokesových 

rovnic, na kterých je celý model založen a jak je uvedeno v [1], metoda CML je vhodná 

k efektivnímu řešení tohoto modelu. Dále je použito semi-Lagrangianské advekční schéma 

(semi-Lagrangian advection scheme) popsané v [3], které poskytuje stabilní řešení 

i při velkých časových krocích. Pomocí uvedených postupů lze dosáhnout fotorealistických 

výsledků při přijatelných výpočetních časech. 

Výsledky simulace jsou závislé na celé řadě faktorů. Nejdůležitějšími z nich jsou síla 

sopečné erupce, vztlak (buoyancy), úbytek hustoty vulkanického mraku a teplota magmatu. 

Pro zjednodušení se v této metodě neuvažuje teplota magmatu, ale pouze rychlost erupce. 

Proto vztlak, vzniklý rozdílnými teplotami vulkanického mraku a okolní atmosféry, není 

počítán na základě teplot, ale na základě rozdílné hustoty vulkanického mraku a okolní 

atmosféry. Toto zjednodušení umožňuje dosáhnout lepších výpočetních časů. Tento model 

pro simulaci vulkanických mračen tedy zahrnuje následující faktory ovlivňující výsledek 

simulace: 

• Síla erupce - síla erupce je určena rychlostí erupce pyroklastu v jícnu sopky 

a počáteční hustotou vulkanického mraku. Tyto vstupní parametry určují velikost 

vulkanického mraku. 

• Vztlak – vztlak vzniká kvůli rozdílným hustotám vulkanického mraku a hustotě 

okolní atmosféry. Kuželovité vulkanické mraky vznikají působením vztlaku. 

• Úbytek hustoty vulkanického mraku – hustota vulkanického mraku se kvůli 

úbytku pyroklastu v mraku s časem zmenšuje. Definováním rychlosti úbytku 

hustoty vulkanického mraku dosáhneme změny tvaru výsledného vulkanického 

mraku. 

Nejprve si podrobně popíšeme matematický model, poté bude představen algoritmus řešení 

modelu a nakonec budou ukázány dosažené výsledky. 
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3.2. Model 

Uvažovaný model je popsán matematickými rovnicemi, které budou dále uvedeny 

v následujících třech podkapitolách. Jsou to Navier-Stokesova rovnice, která popisuje 

proudění v tekutině. Dále rovnice pro hustotu elementu vulkanického mraku, která popisuje 

unášení elementu vektorovým rychlostním polem a úbytek hustoty v čase. Poslední rovnicí 

je rovnice pro sílu vztlaku. 

3.2.1. Navier-Stokesova rovnice 

Za předpokladu, že zemská atmosféra a vulkanické mraky mají malou viskozitu 

a rychlost erupce je menší než rychlost zvuku, můžeme použít následující Navier-Stokesovy 

rovnice. 

0,u =⋅∇  (3.1) 
 

 

( ) ,fpuu
t
u

+∇−∇⋅−=
∂
∂

 
(3.2) 
 

 

kde u je vektor rychlosti, p je tlak a f je vnější síla působící na vektorové pole rychlosti.  

Rovnice (3.1) se nazývá rovnicí kontinuity a vyjadřuje zákon o zachování hmoty, 

tzn. že hmota kapaliny vytékající z uvažovaného elementu za čas dt, musí být rovna hmotě 

do něho za stejný časový interval vtékající. První část rovnice (3.2) ( ( )uu ∇⋅− ) popisuje 

advekci vektorového pole. Druhá část ( p∇ ) popisuje změnu vektorového pole rychlosti 

způsobenou gradientem tlaku. Třetí část (f) vyjadřuje, že rychlostní vektorové pole 

je ovlivněno externí silou f.  

Použitím metody CML (3.1)  aproximujeme druhý člen rovnice (3.2) a dostaneme tak 

rovnici:  

( ) ( ) ,fuuu
t
u +⋅∇∇+∇⋅−=
∂
∂ η  

(3.3) 
 

 

kde η  je kladná konstanta, která určuje stupeň difúze a nazývá se difúzní koeficient. Tento 

koeficient určuje rozměr vytvářených vírů ve vektorovém rychlostním poli. 
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3.2.2. Rovnice pro hustotu 

Vulkanický mrak je posouván atmosférou a s časem dochází k úbytku jeho hustoty 

způsobené ztrátou části pyroklastu. Tuto situaci popisuje následující rovnice pro hustotu 

vulkanického mraku ρ . 

( ) ( ) ,zu
t

ρκρρ −∇⋅−=
∂
∂  

(3.4) 
 

kde ( )zκ  je funkce nadmořské výšky z a určuje míru úbytku hustoty mraku ρ . Funkce 

( )zκ  by měla splňovat následující náležitosti:  

Blízko jícnu sopky vulkanický mrak obsahuje spoustu velkých pyroklastů. A proto 

hustota vulkanického mraku, kvůli pádu těchto velkých pyroklastů, prudce klesá. 

Z uvedených důvodů je nutné, aby v této oblasti funkce ( )zκ  nabývala velkých hodnot. 

Ve vyšší oblasti se vulkanický mrak skládá z malých pyroklastů (vulkanický popel) 

a vzduchu. V této oblasti již nedochází k velkému úbytku na hustotě, a proto zde by měla 

funkce ( )zκ  nabývat malých hodnot. 

 Různé variace funkce ( )zκ  nám umožňují modifikovat výsledný tvar vulkanického 

mraku. V závěru této kapitoly budou předvedeny ukázky vlivu funkce ( )zκ  na výslednou 

podobu vulkanického mraku. 

 

3.2.3. Vztlak 

Kvůli rozdílné hustotě vulkanického mračna a hustotě okolní atmosféry vzniká vztlak 

působící na elementy vulkanického mraku. Tento vztlak ve výsledku ovlivňuje vektorové 

pole rychlosti. Síla vztlaku je vyjádřena rovnicí (3.5). Pokud je hustota vulkanického mraku 

ρ  menší než hustota okolní atmosféry ( )zatmρ , tak síla vztlaku působí směrem dolů – 

působí jako gravitace. 

( )( ) ,zzf atmbuoy
rρρα −=  (3.5) 

 

kde α  je kladná konstanta, která udává sílu působení vztlaku, zr  je vektor směřující kolmo 

vzhůru. ( )zatmρ  je hustota okolní atmosféry v nadmořské výšce z. Hustota okolní atmosféry 

atmρ  je dána rovnicí (3.6).  
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,
H
zexp

e
0atm ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= ρρ  

(3.6) 
 

kde 0ρ  je hustota atmosféry na úrovni moře (z = 0) a eH  je konstanta, při které hustota 

okolní atmosféry dosahuje hodnoty 
e

0ρ  a její hodnota je přibližně 8 km. Konstanta 0ρ  

je přibližně 1,276 kg/m3. Průběh hustoty vynesený do grafu ilustruje Obrázek 3.1. 
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Obrázek 3.1: Průběh hustoty atmosféry v závislosti na nadmořské výšce. 

 

Vztlak hraje důležitou roli a ovlivňuje výsledný tvar vulkanického mraku. Způsob 

působení vztlaku na elementy vulkanického mraku lze rozdělit do třech následujících oblastí. 

Oblast chrlení plynů (gas thrust region), kde je nízká nadmořská výška, se 

vyznačuje tím, že hustota atmosféry je menší než hustota vulkanického mraku. Z těchto 

důvodů vztlaková síla buoyf  nabývá záporných hodnot – působí směrem dolů jako gravitace. 

Tato vztlaková síla, ale nedosahuje takových hodnot jako síla erupce, a proto je vulkanický 

mrak posouván směrem nahoru. 

Ve vyšší oblasti nazývané oblast proudění (convective region) je hustota okolní 

atmosféry větší než hustota vulkanického mraku. Z uvedeného plyne, že síla buoyf  v této 

oblasti nabývá kladných hodnot a pomáhá tak posouvat vulkanický mrak směrem nahoru. 
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Nejvyšší oblast působení síly buoyf  se nazývá deštníková oblast (umbrella region). 

V této oblasti je hustota vulkanického mraku a hustota okolní atmosféry téměř v rovnováze, 

a proto vztlaková síla buoyf  nabývá téměř nulových hodnot. Díky tomu vulkanický mrak 

v této oblasti už není dále posouván směrem nahoru. Popsanou situaci ilustruje Obrázek 3.2. 

Hustota

Vý
šk

a

Deštníková oblast

Oblast proudění

Oblast chrlení plynů

Hustota atmosféry
Hustota vulk.mraku

 
 

Obrázek 3.2: Oblasti působení vztlaku. 
 
 

3.3. Algoritmus pro řešení modelu 

Tato podkapitola se věnuje numerickému řešení výše uvedeného modelu 

vulkanického mraku pomocí metody CML. Nejprve vymezíme stavový prostor. 

3.3.1. Vymezení stavového prostoru 

Výpočet se provádí nad 3D voxelovou mřížkou o rozměrech zyx nnn ×× . Každý 

voxel je uvažován jako krychle s pevně daným rozměrem a jsou mu přiřazeny stavové 

proměnné. Jsou to hustota elementu vulkanického mraku ρ  a vektor rychlosti, který je 

definován pro střed voxelu. Výchozím stavem algoritmu je počáteční mřížka. Voxely 

v počáteční mřížce jsou inicializovány následujícím způsobem. 
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Voxely sopky (hory) – vektor rychlosti i hustota jsou nastaveny na nulu. 

Voxely jícnu sopky – voxelům jícnu je nastavena hustota na počáteční hustotu 

vulkanického mraku srcρ . Vektor rychlosti by měl směřovat kolmo vzhůru a jeho velikost 

bude eruptionu  (rychlost erupce). V praxi je dobré, aby vektor rychlosti nesměřoval přesně 

kolmo vzhůru, proto je vhodné nastavit x-ovou a y-ovou složku vektoru na malé náhodné 

číslo. 

Ostatní voxely – ostatním voxelům, které nejsou voxely sopky ani jícnu, je nastavena 

hustota na nulu. Vektor rychlosti je inicializován na malé náhodné číslo. 

Voxely sopky

Voxely sopečného
mraku

Voxel(y) jícnu
sopky

 
 

Obrázek 3.3: Řez 3D mřížkou. 

3.3.2. Parametry simulace 

V této podkapitole je uveden přehled vstupních parametrů, které podstatně ovlivňují 

výslednou podobu vulkanického mraku. Jsou to rychlost erupce eruptionu , počáteční hustota 

vulkanického mraku srcρ , funkce koeficientu úbytku hustoty vulkanického mraku ( )zκ  

a funkce síly bočního větru )z(fwind . Dalšími parametry jsou rozměry mřížky, velikost 

voxelu, velikost časového kroku, nadmořská výška jícnu sopky, konstanta určující sílu 

vztlaku a konstanta síly generovaných vírů.  
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Obrázek 3.4 ukazuje typický průběh funkcí ( )zκ  a )z(fwind . Je vidět, že síla bočního 

větru roste s nadmořskou výškou, což odpovídá skutečnosti. Průběh funkce ( )zκ  

koresponduje s poznatky uvedenými v kapitole 3.2.3 – v malých výškách (blízko jícnu) 

dochází k prudkému úbytku hustoty vulkanického mraku.  

 

Obrázek 3.4: Obrázek nastavení křivky koeficientu větru a koef. úbytku hustoty. 
Obrázek byl sejmut z dialogu nastavení parametrů simulace CML. Červená křivka je funkce 
koeficientu úbytku hustoty vulkanického mraku ( )zκ , modrá křivka představuje funkci síly 

bočního větru )z(fwind . ( Průběhy jsou normalizovány na rozsah 0 – 1 ) 

3.3.3. Algoritmus 

Algoritmus řešící model vulkanického mraku, jak byl výše popsán, se skládá ze čtyř 

hlavních kroků, a to Add force, Advect, Pattern a Decrease. Názvy jednotlivých kroků 

algoritmu jsou zapsány v angličtině, tak jak byly uvedeny v [1] [2]. Následuje zápis 

algoritmu v pseudokódu: 

t = 0; 
InitGrid(S0); 
while(t < simulationTime) 
{ 
 AddForce(S0, dt); 
 Advect(S0, S1, dt); 
 Pattern(S1, dt); 
 Decrease(S1, dt); 
 WriteGrid(S1); //zápis výsledku (snímku) 
 S0 = S1; 
 t = t + dt; 
} 
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Na začátku simulace je nastaven čas na nulu a inicializována mřížka na počáteční 

stav – jak bylo popsáno v kapitole 3.3.1. Simulace probíhá iteračním způsobem, kde 

výstupní stav z každého kroku je použit jako vstupní stav  pro výpočet dalšího. Iterační 

cyklus je zastaven, až je dosaženo požadovaného času simulace (případně počtu snímku). 

Dále se budu podrobně věnovat jednotlivým krokům iteračního cyklu. 

3.3.4. Add force 

Tento krok algoritmu má za úkol dodat do vektorového rychlostního pole externí sílu 

( podle třetí části rovnice (3.3) ). Tato externí síla se skládá ze dvou složek. První složkou je 

síla vztlaku buoyf  a druhou složkou je síla bočního větru )z(fwind . Rovnice pro změnu 

vektoru rychlosti voxelu má tedy následující podobu: 

( )( ) t,zffuu windbuoy
* ∆++=  (3.7) 

 

kde *u  je vektor rychlosti změněný působením externí síly po dobu t∆ .  

3.3.5. Advect 

Krok Advect je klíčovou částí algoritmu a má za úkol řešit posunutí voxelů ve směru 

vektorů rychlosti. Tomuto posunutí odpovídá první část pravé strany rovnice (3.3) 

( ( )uu ∇⋅− ) a rovnice (3.4) ( ( )ρ∇⋅− u  ). Tento krok algoritmu tedy slouží k řešení 

nelinearit Navier-Stokesovy rovnice a je popsán v [3]. Řešení spočívá ve zpětném trasování 

polohy částice ve vektorovém poli (backtrace).  

Definujme dráhu pohybu částice ( )s,xp  jako parametrickou funkci, kde parametrem 

je čas a x představuje trasovanou částici. Dráha ( )s,xp  vznikne trasováním pohybu částice x 

ve vektorovém poli za čas s. Situaci ilustruje Obrázek 3.5. 

0 s - t∆

x

p(x,s)

p(x,- t)∆

 

Obrázek 3.5: Zpětné trasování částice x v čase. 
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Pomocí definice dráhy ( )s,xp  můžeme popsat posun stavových veličin voxelu 

rovnicemi (3.8) a (3.9). 

( ) ( )( ),t,xpuxu* ∆=  (3.8) 
 

( ) ( )( ),t,xpx* ∆= ρρ  (3.9) 
 

kde *u  a *ρ  jsou stavové proměnné voxelu na pozici x po posunutí vlivem vektorového 

pole za čas t∆ . Výše uvedené lze popsat následujícím algoritmem v pseudokódu. 

 for each voxel(i,j,k) in S0 do  
 { 
  //výpočet pozice voxelu 
  X = O + (i + 0.5, j + 0.5, k + 0.5) * D; 
  X0 = TraceParticle( X, U, -dt ); //zpětné trasování 
  //interpolace hodnot voxelu na pozici X0 
  S1[i,j,k] = Interpolation( X0, S0 ); 
 } 

Funkce Interpolation má za úkol z hodnot v 3D mřížce interpolovat hodnotu 

na pozici X0. Při implementaci jsem zvolil trilineární interpolaci (viz. např. [15]), která dává 

dostačující výsledky. Vhodnější, ale zároveň také více časově náročnou, interpolací by byla 

monotonní bikubická interpolace, která je popsána v [11]. 

 

3.3.6. Pattern 

3.krok algoritmu - Pattern zavádí do vektorového pole vzory vírů, které jsou 

popsány druhou částí rovnice (3.3) ( ( )u⋅∇∇η  ). Rychlost voxelu ovlivněnou působením 

víru vyjadřuje rovnice (3.10). 

 

( ) t,uuu* ∆⋅∇∇+= η  (3.10) 
 

kde *u  je změněná rychlost za čas t∆  a η  je kladná konstanta, která určuje stupeň difúze 

a nazývá se difúzní koeficient. Tento koeficient určuje rozměr vírů ve vektorovém 

rychlostním poli a v praxi se osvědčila hodnota kolem 4. 

 

 Diskrétní vyjádření rovnice (3.10) představují rovnice (3.11), (3.12) a (3.13). Každá 

z rovnic je pro jednu složku vektoru rychlosti. V rovnicích je použito označení vektoru 
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rychlosti voxelu jako ( )w,v,uu ≡
r

 a vektor na pozici ( )k,j,i  zapisujeme jako 

( )k,j,ik,j,ik,j,ik,j,i w,v,uu ≡
r

. 

{ ( )
(

) }4/wwww

vvvv

2/u2uutuu

1k,j,1i1k,j,1i1k,j,1i1k,j,1i

k,1j,1ik,1j,1ik,1j,1ik,1j,1i

k,j,ik,j,1ik,j,1ik,j,i
*

k,j,i

−−+−−+++

−−+−−+++

−+

+−−+

+−−+

−+∆+= η

 

(3.11) 
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k,j,ik,1j,ik,1j,ik,j,i
*

k,j,i

−−+−−+++

−−−++−++

−+

+−−+

+−−+

−+∆+= η

 

(3.12) 
 

{ ( )
(

) }4/vvvv

uuuu

2/w2wwtww

1k,1j,i1k,1j,i1k,1j,i1k,1j,i

1k,j,1i1k,j,1i1k,j,1i1k,j,1i

k,j,i1k,j,i1k,j,ik,j,i
*

k,j,i

−−−++−++

−−−++−++

−+

+−−+

+−−+

−+∆+= η

 

(3.13) 
 

 

3.3.7. Decrease 

Tento krok algoritmu řeší druhou část rovnice (3.4) ( ( )ρκ z−  ) – to znamená úbytek 

hustoty vulkanického mraku za čas t∆  v závislosti na nadmořské výšce. Tuto skutečnost 

vyjadřuje rovnice (3.14). 

( ) t,z* ∆−= ρκρρ  (3.14) 
 

kde *ρ  je hustota vulkanického mraku vzniklá úbytkem hustoty za čas t∆ . ( )zκ  je 

koeficient úbytku hustoty v závislosti na nadmořské výšce. V praxi se osvědčila jeho 

maximální hodnota přibližně kolem 0,1. 

3.4. Dosažené výsledky 

Na závěr této kapitoly uvádím výsledky získané simulací pomocí metody CML. 

Obrázek 3.6 ukazuje šest snímku z vygenerované sekvence. Tato sekvence snímků 

demonstruje typický výsledek získaný metodou CML – vulkanické mračno stoupá vzhůru 

a rozvíjí se do kuželovitého tvaru. Sekvence snímků byla získána simulací na mřížce 

o rozměrech 70x75x70 s velikostí hrany voxelu 20 metrů. Rychlost erupce byla nastavena 
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na 60 ms-1 a počáteční hustota na 5 kg/m3. Koeficientα , který určuje sílu působení vztlaku, 

byl nastaven na 2.6 a velikost časového kroku byla 0.05 s. 

Obrázek 3.7 porovnává výsledky simulace s různými hodnotami rychlosti erupce. 

Hodnoty rychlosti erupce byly postupně zadány na 50 ms-1, 60 ms-1 a 70 ms-1. Z obrázku je 

patrné, že s rostoucí rychlostí erupce dostáváme vyšší a užší tvar mraku. 

Obrázek 3.8 ukazuje srovnání výsledků simulace při různých hodnotách počáteční 

hustoty. Postupně byly použity hodnoty 3 kg/m3, 9 kg/m3 a 15 kg/m3. Je vidět, že s rostoucí 

hustotou se mrak rozvíjí více do šířky. Tato skutečnost je způsobena sílou vztlaku, která 

zpočátku působí jako gravitace a tím zpomaluje stoupání voxelů směrem vhůru, což vede 

k rychlejšímu rozplynutí mraku do šířky. 

Sekvence snímků, kterou ukazuje Obrázek 3.9, byla simulována na mřížce 

o rozměrech 125x75x65 a demonstruje aplikaci síly větru. Zrychlení vlivem působení větru 

ve směru osy x bylo nastaveno na 2.5 ms-2 a křivka koeficientu zrychlení větru byla 

nastavena, tak že síla větru s nadmořskou výškou stoupá. Na obrázku je vidět, že vlivem 

větru je vulkanické mračno unášeno ve směru působení větru. Obrázek 3.10 ještě 

pro názornost ukazuje porovnání snímku získaného simulací bez působení větru a snímku 

s působením větru (kromě síly větru byly obě simulace provedeny se stejnými parametry). 

Obrázek 3.11 ukazuje vliv různého nastavení křivky koeficientu úbytku hustoty ( )zκ  

v závislosti na nadmořské výšce. Obrázek 3.11(a) je vygenerován s křivkou takovou, že 

( )zκ  ve výškách blízkých kráteru prudce klesá a tudíž nedochází k tak rychlému úbytku 

hustoty – to vede k rychlejšímu rozvinutí mraku do šířky. Obrázek 3.11(b) má naopak křivku 

nastavenu tak, aby hustota klesala rychle, a proto dostáváme mračno užšího tvaru. 

Výpočetní náročnost této metody a klady a zápory budou uvedeny dále v kapitole 7.   
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Obrázek 3.6: 6 snímků ze sekvence vygenerované pomocí metody CML. 
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Obrázek 3.7: Vliv nastavení různé rychlosti erupce. 
Obrázek (a) byl vygenerován s rychlostí erupce 50 ms-1,  

obrázek (b) s rychlostí 60 ms-1 a obrázek (c) s rychlostí 70 ms-1. 
 
 

 

Obrázek 3.8: Vliv nastavení různé počáteční hustoty vulkanického mraku. 
Obrázek (a) byl vygenerován s hustotou 3 kg/m3,  obrázek (b)  

s hustotou 9 kg/m3 a obrázek (c) s hustotou 15 kg/m3. 
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Obrázek 3.9: Sekvence šesti snímků demonstrující vliv působení větru. 
Max. zrychlení větrem bylo nastaveno na 2.5 ms-2. 

 

Obrázek 3.10: Porovnání snímků bez působení větru (a)  
a s působením větru (b). Oba obrázky jsou 350. snímkem  

simulace se stejnými parametry s výjimkou síly větru. 
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Obrázek 3.11: Ukázka vlivu křivky koeficientu úbytku hustoty. 
 Obrázek (a) ukazuje situaci, kde koeficient úbytku hustoty v nízkých výškách je poměrně 

malý. Naopak na obrázku (b) je koeficient úbytku hustoty poměrně velký. 
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4. Simulační metoda 2FM 

4.1. Úvod 

V této kapitole bude popsána metoda simulace vulkanického mraku s použitím 

dvoufluidního modelu (2 Fluids Model – dále jen 2FM). Tomuto modelu se detailně věnují 

práce [1] a [13]. Model 2FM, tak jak byl popsán ve výše uvedených pracích, vychází 

ze Suzukiho modelu [14]. Avšak, jak uvádí R.Mizuno, Suzukiho model není pro svojí 

přílišnou složitost vhodný pro výpočet v přijatelném čase, a proto R.Mizuno v [1] a v [13] 

uvádí zjednodušený model, který je vhodný pro potřeby počítačové grafiky. Obrázek 4.1 

ukazuje jeden typický snímek z animace vygenerované metodou 2FM. 

 

Obrázek 4.1: Typický výsledek získaný simulační metodou 2FM. 
Obrázek byl vygenerován pomocí implementovaného programu VoClo. 

 
 

Dále se nejprve budu zabývat matematickým popisem 2FM modelu, poté algoritmem 

použitým k jeho řešení a v poslední části této kapitoly budou demonstrovány výsledky 

dosažené použitím této metody. 
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4.2. Model 

Model 2FM je popsán rovnicemi, které budou dále v této kapitole uvedeny. Jedná se 

o Navier-Stokesovu rovnici, která popisuje proudění v tekutině. Dále o rovnice pro hustoty 

magmatu a vzduchu, které popisují unášení elementu vulkanického mraku rychlostním 

polem. Následuje rovnice pro výpočet hustoty elementu vulkanického mraku, která slouží 

k výpočtu výsledné hustoty elementu z dílčích hustot magmatu a vzduchu.  Poslední z rovnic 

je rovnice pro sílu vztlaku. 

4.2.1. Rovnice pro rychlost 

Za předpokladu, že vzduch a magma mají malou viskozitu a rychlost erupce je menší 

než rychlost zvuku, můžeme použít následující Navier-Stokesovy rovnice. 

,0u =⋅∇  (4.1) 
 

( ) ,fpuu
t
u +∇−∇⋅−=
∂
∂  

(4.2) 
 

kde u je vektor rychlosti, p je tlak a f je vnější síla působící na vektorové pole rychlosti. 

Tyto rovnice jsou stejné jako u metody CML a jsou detailněji popsány v 3.2.1. 

4.2.2. Rovnice pro hustoty magmatu a vzduchu 

Elementy vulkanického mraku, které jsou složeny z magmatu a vzduchu jsou unášeny 

vektorovým polem rychlosti. Tuto skutečnost vyjadřují rovnice (4.3) a (4.4). 

( ) ,u
t m
m ρρ

∇⋅−=
∂
∂

 
(4.3) 
 

( ) ,u
t a
a ρρ

∇⋅−=
∂
∂

 
(4.4) 
 

kde mρ  je hustota magmatu a aρ  je hustota vzduchu. 

4.2.3. Hustota vulkanického mraku 

Objem elementu vulkanického mraku vztažený na jednotku hmotnosti 
b

1
ρ

 je dán 

následující rovnicí (4.5). 
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( )( ) ( ) ,nn1n111

gas

a

gas

a

solid

a

b ρρ
α

ρ
α

ρ
+

−
+

−−
=  

(4.5) 
 

kde α  je poměr obsahu vulkanického plynu ve vulkanickém mraku, an  je poměr obsahu 

vzduchu ve vulkanickém mraku, solidρ  je hustota pevné části vulkanického mraku a gasρ je 

hustota plynné části vulkanického mraku. Poměr an  je vyjádřen rovnicí (4.6). 

am

a
an

ρρ
ρ
+

=  
(4.6) 
 

První člen pravé strany rovnice (4.5) vyjadřuje objem pevné části ve vulkanickém 

mraku. A protože tato část objemu je v porovnání s objemem vulkanického mraku malá, 

můžeme první člen zanedbat. Tímto zanedbáním a použitím stavové rovnice plynu 

dostáváme rovnici (4.7). 

( )( )
,

p
TRnn11

gas

bgasaa

b

+−
=
α

ρ
 

(4.7) 
 

kde gasR je plynová konstanta plynné části vulkanického mraku, bT  je teplota vulk. mraku 

a gasp  je tlak plynné části vulk. mraku. Dále pro gasR  platí rovnice (4.8). 

( )
( ) ,

nn1
RnRn1R

aa

aama
gas +−

+−
=

α
α

 
(4.8) 
 

kde mR  je plynová konstanta vulkanického plynu (462 J kg-1K-1) a aR  je plynová konstanta 

vzduchu (287 J kg-1K-1). Pro bT  platí 

( )
( ) ,

CnCn1
TCnTCn1T

aama

aaamma
b +−

+−
=  

(4.9) 
 

kde mC  je měrná tepelná kapacita magmatu při stálém tlaku (1847 J kg-1K-1), aC je měrná 

tepelná kapacita vzduchu při stálém tlaku (1005 J kg-1K-1) a aT  a mT  jsou teploty vzduchu 

a magmatu. 

Dosazením rovnic (4.8) a (4.9) do rovnice (4.7) dostáváme 

( )( )
( )( ) ( )( ).TCnTCn1RnRn1

CnCn1TR

aaammaaama

aamaaaa
b +−⋅+−

+−
=
α

ρρ  
(4.10) 
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Pokud předpokládáme konstantní teplotu magmatu mT  a konstantní teplotu vzduchu 

aT  (více v [1]), můžeme rovnici (4.10) převést na rovnici (4.11), kde poměr ab / ρρ  je 

nelineární funkcí an .  

( )( )
( )( ) ( )( )aaammaaama

aamaaa

a

b

TCnTCn1RnRn1
CnCn1TR

+−⋅+−
+−

=
αρ

ρ
 

(4.11) 
 

Průběh této funkce pro hodnoty teplot K300Ta = , K900Tm = a s koeficientem 

%5=α  ukazuje Obrázek 4.2. 
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ρ
b /
ρ
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Obrázek 4.2: Graf průběhu funkce ( )aab nf/ =ρρ . 

 

Hodnoty ab / ρρ  pro různé hodnoty poměru an  můžeme před započetím simulace 

vypočítat a uložit do tabulky, která bude sloužit pro rychlý výpočet rovnice (4.10). 

 

4.2.4. Vztlak 

Kvůli rozdílné hustotě elementů vulkanického mračna a hustotě okolní atmosféry 

vzniká vztlak působící na elementy vulkanického mraku. Tento vztlak ve výsledku ovlivňuje 

vektorové pole rychlosti a může být vyjádřen rovnicí  (4.12). 
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( ) ,zzgf
b

batm
buoy

r

ρ
ρρ −

=  
(4.12) 
 

kde g je gravitační konstanta (přibližně 9.8 ms-2) , zr  je vektor směřující kolmo 

vzhůru. ( )zatmρ  je hustota okolní atmosféry v nadmořské výšce z. Ze vzorce (4.12) je 

patrné, že pokud má element vulkanického mraku větší hustotu než je hustota okolní 

atmosféry, tak vztlaková síla bude nabývat záporných hodnot a síla působí kolmo dolů. 

Naopak pokud má element menší hustotu než je hustota okolní atmosféry, tak síla působí 

směrem nahoru. 

Hustota okolní atmosféry atmρ  je dána vzorcem (4.13), který je stejný jako v kapitole 

3.2.3, kde také naleznete graf pro hustotu atmosféry v různých nadmořských výškách. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

e
0atm H

zexpρρ  
(4.13) 
 

4.3. Algoritmus pro řešení modelu 

V této podkapitole se věnuji algoritmu numerického řešení výše uvedeného 2FM 

modelu. Nejprve je nutné vymezit stavový prostor algoritmu. 

4.3.1. Vymezení stavového prostoru 

Výpočet se provádí nad 3D voxelovou mřížkou o rozměrech zyx nnn ×× . Každý 

voxel má tvar krychle s pevně daným rozměrem a jsou mu přiřazeny stavové proměnné. 

Proměnnými voxelu jsou vektor rychlosti (působící ve středu voxelu), hustota magmatu mρ  

a hustota vzduchu aρ .  

V prvním kroku algoritmu je třeba inicializovat počáteční mřížku. Voxely v této 

počáteční mřížce jsou inicializovány následujícím způsobem. 

Voxely sopky (hory) – vektor rychlosti i obě hustoty jsou nastaveny na nulu. 

Voxely jícnu sopky – voxelům jícnu sopky je nastavena počáteční hustota magmatu 

0mρ . Hustota vzduchu aρ  je vypočítána podle nadmořské výšky (viz. vzorec (4.13)). 

Vektor rychlosti těchto voxelů bude směřovat kolmo vzhůru a jeho velikost bude eruptionu  

(rychlost erupce).  
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Ostatní voxely – ostatním voxelům, které nejsou voxely hory ani jícnu, je nastavena 

hustota magmatu na nulu, hustota vzduchu se opět vypočítá podle vzorce (4.13) a vektor 

rychlosti je inicializován na malé náhodné číslo (v řádu jednotek ms-1). 

4.3.2. Parametry simulace 

V této podkapitole je uveden přehled vstupních parametrů, které podstatně ovlivňují 

výsledky simulace. Jsou to rychlost erupce eruptionu , počáteční hustota magmatu 0mρ , 

teplota magmatu mT  a funkce síly bočního větru )z(fwind . Dalšími parametry jsou rozměry 

mřížky, velikost voxelu, velikost časového kroku a nadmořská výška jícnu sopky.  

4.3.3. Algoritmus 

Algoritmus řešící model vulkanického mraku, jak byl výše popsán, se skládá ze čtyř 

hlavních kroků, a to Add force, Advect, Project a Mix. Názvy jednotlivých kroků algoritmu 

jsou zapsány v angličtině, tak jak byly uvedeny v [1]. Následuje zápis algoritmu 

v pseudokódu: 

  
t = 0; 
InitGrid(S0); 
while(t < simulationTime) 
{ 
 AddForce(S0, dt); 
 Advect(S0, S1, dt); 
 Project(S1, dt); 
 Mix(S1); //zápis výsledku (snímku) 
 S0 = S1; 
 t = t + dt; 
} 

 

Na začátku simulace je nastaven čas na nulu a inicializována mřížka na počáteční 

stav – jak bylo popsáno v kapitole 4.3.1. Simulace probíhá iteračním způsobem, kde 

výstupní stav z každého kroku je použit jako vstupní stav pro výpočet dalšího. Iterační 

cyklus je zastaven, až je dosaženo požadovaného času simulace (případně počtu snímku). 

Dále se budu podrobně věnovat jednotlivým krokům iteračního cyklu. 

4.3.4. Add force 

Tento krok algoritmu má za úkol dodat do vektorového rychlostního pole externí sílu 

( podle třetí části rovnice (3.3) ). Tato externí síla se skládá ze tří složek. První složkou je síla 
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vztlaku buoyf  , druhou složkou je síla reprezentující malé víry conff  (vorticity confinement), 

které byly ztraceny během simulace, a třetí složkou je síla bočního větru )z(fwind . Rovnice 

pro změnu vektoru rychlosti voxelu má tedy následující podobu: 

( )( ) t,zfffuu windconfbuoy
* ∆+++=  (4.14) 

 

kde *u  je vektor rychlosti změněný působením externí síly po dobu t∆ . Sílu conff  

vypočítáme podle rovnice (4.15). 

( )

,N

,u
,Nfconf

ω
ω

ω
ωε

∇
∇

=

×∇=
×=

 

(4.15) 
 

kde ε je kladná konstanta, která slouží k zesílení/zeslabení účinku síly conff . 

Hodnota této konstanty by měla být přímo úměrná velikosti voxelu – více viz. [11]. 

4.3.5. Advect 

Krok Advect je prakticky stejný jako u metody CML (viz. kapitola 3.3.5). V tomto 

kroku se posouvají voxely ve směru vektorového pole rychlosti a tento posun popisují první 

členy pravých stran rovnic (4.2), (4.3) a (4.4). Jak bylo popsáno v kapitole 3.3.5, posun lze 

vyjádřit pomocí rovnic (4.16), (4.17) a (4.18). 

( ) ( )( ),t,xpuxu* ∆=  (4.16) 
 

( ) ( )( ),t,xpx m
*
m ∆= ρρ  (4.17) 

 

( ) ( )( ),t,xpx a
*
a ∆= ρρ  (4.18) 

 

kde *u , *
mρ  a *

aρ  jsou stavové proměnné voxelu na pozici x po advekci vlivem 

vektorového pole za čas t∆ . V pseudokódu můžeme krok Advect vyjádřit následujícím 

způsobem: 

for each voxel(i,j,k) in S0 do  
 { 
  //výpočet pozice voxelu 
  X = O + (i + 0.5, j + 0.5, k + 0.5) * D; 
  X0 = TraceParticle( X, U, -dt ); //zpětné trasování 
  //interpolace hodnot voxelu na pozici X0 
  S1[i,j,k] = Interpolation( X0, S0 ); 
 } 
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4.3.6. Project 

V kroku Project je aplikován vliv tlaku na vektorové rychlostní pole, tak jak jej 

vyjadřuje druhý člen rovnice (4.2). K aplikaci vlivu tlaku nejprve musíme vyřešit Poissonovu 

rovnici (4.19). 

u
t
1p2 ⋅∇=∇  

(4.19) 
 

K řešení rovnice (4.19) jsou vhodné iterační metody jako jsou Gauss-Seidelova 

metoda, Jacobiho itereční metoda a další. V mojí implementaci jsem zvolil Gauss-Seidelovu 

metodu, která poskytuje dostačující výsledky již při patnácti iteracích. Po vyřešení rovnice 

(4.19) obdržíme tlak p a můžeme přikročit ke změně vektorového pole vlivem gradientu 

tlaku. Tuto změnu popisuje rovnice (4.20). 

,tpuu* ∆∇−=  (4.20) 
 

kde *u  je výsledný vektor rychlosti změněný vlivem tlaku za čas t∆ . 

4.3.7. Mix 

Krok Mix slouží k výpočtu celkové hustoty voxelu bρ . Celková hustota bρ  

se jednoduše vypočítá podle rovnice (4.11). Pro rychlejší výpočet jsou hodnoty funkce 

( )aab nf/ =ρρ  předpočítány a uloženy do tabulky. Z této tabulky se vybere podle 

( )( )amaa /n ρρρ +=  nejbližší vhodná hodnota poměru ab / ρρ  a z tohoto poměru už 

lehce obdržíme výslednou hustotu voxelu bρ . Do tohoto kroku algoritmu je také vhodné 

umístit ukládání aktuálního snímku do souboru. 

4.4. Dosažené výsledky 

Závěrem této kapitoly uvádím ukázky výsledků získaných simulací 2FM. Obrázky 

ilustrují průběh animace a vliv jednotlivých parametrů na výsledky simulace. 

Obrázek 4.3 ukazuje sekvenci osmi snímků z animace získané simulací na 3D mřížce 

o rozměrech 75x105x75. Velikost voxelu byla zadána na 30 metrů. Rychlost erupce byla 

nastavena na 100 ms-1, hustota magmatu na 5 kg/m3, teplota magmatu na 900K a délka 

časového kroku na 0.5 sekundy. Jak je na uvedené sekvenci vidět, vulkanický mrak se rozvíjí 

do deštníkovitého tvaru, který je typický pro explozivní erupce. 
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Obrázek 4.4 prezentuje odlišnost dosažených výsledků při různých rychlostech 

erupce (100 ms-1 a 200 ms-1). Oba snímky jsou ze stejného simulačního času a je z nich 

patrné, že vlivem větší rychlosti obdržíme ve stejném simulačním čase vyšší mračno.  

Obrázek 4.5 porovnává vliv teploty magmatu na tvar a velikost mračna. Pokud je 

teplota magmatu nižší dostáváme nižší vulkanický mrak, který se dříve rozpíná do šířky. 

Tato skutečnost je způsobena tím, že výpočet hustoty elementu vulkanického mraku závisí 

na teplotě magmatu tak, že s klesající teplotou roste hustota. Větší hustota při menších 

teplotách magmatu působí na vývoj mraku tak, že mrak pomaleji stoupá, a proto se také 

dříve rozpíná do šířky. 

Obrázek 4.6 ukazuje dva snímky. Jeden získaný simulací při nastavené hustotě 

magmatu na 2 kg/m3 a druhý s hustotou 6 kg/m3. Při hustotě 2 kg/m3 vlivem vztlaku 

elementy mraku rychleji stoupají, a proto dostáváme vyšší a užší výsledný tvar mračna. 

Naopak při hustotě 6 kg/m3 jsou elementy zpočátku více brzděny vlivem gravitace, a proto 

dostáváme nižší a širší tvar. 

Obrázek 4.7 demonstruje vliv externí síly působící na elementy mračna – vliv síly 

větru. Sekvence na tomto obrázku byla získána simulací na mřížce o rozměrech 100x90x75. 

Zrychlení vlivem působení větru ve směru osy x bylo nastaveno na 1 ms-2 a jak je z obrázku 

patrné, vulkanické mračno je vlivem tohoto působení větru unášeno ve směru působení síly. 

Výpočetní náročnost, klady a zápory a srovnání metody 2FM s metodou CML bude 

dále podrobně uvedeno v kapitole 7. 
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Obrázek 4.3: Sekvence osmi snímku z vygenerované animace pomocí metody 2FM. 
 

 

Obrázek 4.4: Porovnání vlivu rychlosti erupce na výsledek simulace. 
Obrázek (a) byl získán s rychlostí erupce nastavenou na 100 ms-1 a obrázek (b) s 200 ms-1. 
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Obrázek 4.5: Ukázka vlivu teploty magmatu na výsledek simulace. 
Obrázek (a) byl získán s teplotou magmatu 700K, obrázek (b) s teplotou 800K,  

obrázek (c) s 900K a obrázek (d) s 1000K. 
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Obrázek 4.6: Porovnání výsledků simulace při různých hustotách magmatu. 
Obrázek (a) byl získán s hustotou nastavenou na 2 kg/m3 a obrázek (b) s hustotou 6 kg/m3. 

 
 

 

 

Obrázek 4.7: Sekvence tří snímků ze simulace s působením větru. 
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5. Vizualizace vulkanických mračen 

Tato kapitola se zabývá implementovaným způsobem vizualizace voxelových dat 

vulkanického mraku. Použitá metoda vychází z prací  [4] a [5] a může být charakterizována 

tím, že je zaměřena na efektivní zobrazování pomocí grafického hardwaru. 

5.1. Zobrazovací metoda 

Metoda, která bude popsána v této kapitole, se skládá ze dvou kroků. V prvním kroku 

se vypočítá intenzita světla dopadajícího na jednotlivé elementy vulkanického mraku 

a v druhém kroku se celé mračno vykreslí. Nejprve bude uveden způsob reprezentace 

voxelů, poté způsob výpočtu intenzity světla. Dále bude následovat postup při zobrazení 

mraku a nakonec celý algoritmus. 

5.1.1. Reprezentace voxelů 

Tato zobrazovací metoda jak je popsána v [4] je založena na splatting algoritmu – 

detaily můžete nalézt v [6] a v [7]. Každý voxel příslušející vulkanickému mraku je nahrazen 

tzv. metaballem, který je následně zobrazen jako billboard (více o technice billboardingu 

a implementaci v OpenGL v [8] [10]). Popsanou situaci znázorňuje Obrázek 5.1. 

Voxely vulk. mraku

pozorovatel

metabally

billboardy

 

Obrázek 5.1: Způsob reprezentace voxelů. 
Nahoře řez 3D voxelovou mřížkou s voxely vulk. mraku (označeny modře), 

které jsou převedeny na metabally, které jsou potom zobrazeny jako billboardy. 
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5.1.2. Textura billboardu 

Hustota a útlum světla voxelu jsou dány texturou, která je aplikována na billboard. 

Barva (intenzita barvy) textury billboardu reprezentuje hustotu voxelu mraku a alpha složka 

textury představuje útlum světla. Tyto textury je vhodné předpočítat pro každou uvažovanou 

hodnotu hustoty. Počet výsledných textur by ale mohl být příliš veliký, a tak se v praxi 

používá pouze omezená sada těchto textur. Sadu 64 textur, která byla použita v mojí 

implementaci,  ukazuje Obrázek 5.2. 

 

Obrázek 5.2: Použitá sada 64 textur pro billboardy metaballů. 

 

5.1.3. Způsob výpočtu intenzity světla 

V první kroku zobrazovacího algoritmu se vypočítá intenzita světla dopadajícího 

na střed metaballu. Tento algoritmus se snaží v plné míře využít hardwarových možností 

grafických karet a při výpočtu intenzity světla se postupuje následujícím způsobem. 

Nejprve se seřadí všechny metabally podle vzdálenosti od slunce – od nejbližšího 

k nejvzdálenějšímu a barvy frame bufferu se inicializují na RGB(1.0, 1.0, 1.0). Počáteční 

fázi algoritmu ilustruje Obrázek 5.3 (a). 
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Dále se zapnutým mícháním barev (pomocí míchání barev realizujeme násobení 

hodnot) postupně vykreslujeme billboardy (tak jak byly seřazeny) reprezentující jednotlivé 

metabally s tím, že billboardy musí být vykresleny tak, aby jejich normály směřovaly 

ke slunci. Po vykreslením každého billboardu se z frame bufferu přečte barva 

na souřadnicích odpovídajících středu billboardu. Intenzita této barvy odpovídá hodnotě 

útlumu světla ve středu metaballu. Např. hodnotu útlumu světla pro metaball C získáme 

přečtením barvy z frame bufferu na souřadnicích odpovídajících středu metaballu C 

po vykreslení billboardů v pořadí B-E-A-D-C. Situaci ilustruje Obrázek 5.3 (b).  Intenzita 

načtená z frame bufferu je pro každý metaball uchována pro potřeby vykreslení 

vulkanického mraku.  

Po vykreslení všech billboardů obdržíme stínovou texturu (shadow texture). Tato 

textura může být použita k vykreslení stínu vrženého vulkanickým mrakem - Obrázek 5.3 

(c). 

 

 

Obrázek 5.3: Způsob výpočtu intenzity světla středu metaballu. 
(a) Metabally jsou nahrazeny billboardy, které jsou seřazeny podle vzdálenosti od slunce. 

Frame buffer je inicializován hodnotou 1.0. (b) Billboardy jsou promítnuty do frame 
bufferu(do zobrazovací roviny). Hodnoty ve frame bufferu jsou vynásobeny útlumem 
v textuře billboardu (intenzita barvy určuje útlum). (c) Po vykreslení všech billboardu 

obdržíme texturu použitelnou pro vykreslení stínu vrženého mrakem. Zdroj obrázku [4]. 

 

5.1.4. Zobrazení vulkanického mraku 

Před samotným vykreslením vulkanického mraku se vykreslí všechny ostatní objekty 

scény - Obrázek 5.4. Poté se seřadí všechny metabally podle vzdálenosti od pozorovatele 

od nejvzdálenějších po nejbližší (na obrázku v pořadí E-B-D-A-C).  
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Následuje vykreslení všech billboardů, které reprezentují metabally, v pořadí tak jak 

byly na začátku seřazeny. Textura billboardu se zvolí podle hustoty voxelu  a vykreslování 

probíhá se zapnutým mícháním barev. Alpha složka textury udává hodnotu útlumu světla 

a barva textury je vynásobena intenzitou světla získanou v prvním kroku algoritmu. 

 

 

 

Obrázek 5.4: Způsob vykreslení scény s vulkanickým mrakem.  
(a) Nejprve se vykreslí celá scéna kromě vulkanického mraku. 

(b) Poté se vykreslení billboardy reprezentující metabally v pořadí  
od nejvzdálenějšího k pozorovateli po nejbližší. Zdroj obrázku [4]. 
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5.1.5. Algoritmus 

Celý algoritmus zobrazení scény s vulkanickým mrakem může být v pseudokódu 

zapsán následujícím způsobem (v algoritmu jsou použity příkazy knihovny OpenGL). 

 

ZobrazScénu() 
{ 
 //vymažeme frame buffer 

 glClearColor(1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f); 
 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 

 VypočítejIntenzitySvětlaMetaballů(); 
 
 Nastav projekci pro zobrazení scény 

VykresliObjekty(); //vykreslí všechny objekty scény kromě  
//vulkanického mraku 

 VykresliMrak(); 
} 
 
VypočítejIntenzitySvětlaMetaballů() 
{ 
 Nastav paralelní projekci z pohledu slunce 
 Seřaď všechny metabally od nejbližšího slunci po nejvzdálenější 
 glDisable(GL_DEPTH_TEST); 
 glBlendFunc(GL_ZERO, GL_SRC_ALPHA); 

glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_MODULATE); 
 glEnable(GL_BLEND); 
 for each metaball k do 
 { 
  glColor4f(1.0, 1.0, 1.0, 1.0); 
  Namapuj texturu billboardu podle hustoty metaballu k 
  Vykresli billboard metaballu k 
  c = barva pixelu na souř. středu billboardu; 
  c = c * barvaSlunce; 
  k.barva = c; 
 }   
} 
 
VykresliMrak() 
{ 
 Seřaď všechny metabally od nejvzd. od pozorovatele po nejbližší 
 glBlendFunc(GL_ONE, GL_SRC_ALPHA); 
 glEnable(GL_BLEND); 
 glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_MODULATE); 

for each metaball k do 
 { 
  glColor4f(k.barva); 
  Namapuj texturu billboardu podle hustoty metaballu k 
  Vykresli billboard metaballu k 
 }  
} 
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Obrázek 5.5: Porovnání výsledků zobrazení vulkanického mraku. 
(a) bez výpočtu intenzity světla. (b) s výpočtem intenzity světla. 
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6. Popis implementace 
V této kapitole budou rozebrány použité knihovny a návrh implementované aplikace 

pro simulaci vulkanických mraků – aplikace VoClo. Pro samotnou implementaci aplikace 

byl zvolen programovací jazyk C++. Pro volbu C++ hovoří to, že je to objektově 

orientovaný jazyk, kompilovaný přímo do strojového kódu procesoru a tudíž vhodný 

pro časově náročné aplikace - jakou bezesporu aplikace pro simulaci vulkanických mraků je. 

Další nespornou výhodou jazyka C++ je, že v C++ lze jednoduše použít grafické knihovny 

OpenGL. Aplikace byla navržena pro operační systémem Microsoft Windows, a proto bylo 

jako vývojové prostředí zvoleno Microsoft VisualC++ 6.0. 

6.1. Použité knihovny 

  K implementaci uživatelského rozhranní byla použita knihovna MFC (Microsoft 

Foundation Classes). Tato knihovna obsahuje sadu tříd, které zapouzdřují funkce Windows 

API. Použití knihovny MFC výrazně ulehčuje vývoj aplikací pro operační systém Windows 

(oproti přímému použití Windows API). 

Pro vizualizaci výsledků simulace byla zvolena knihovna OpenGL. Knihovna 

OpenGL byla zvolena pro její přímé spojení s grafickým hardwarem, srozumitelnost zápisu 

příkazů OpenGL (OpenGL je multiplatformní) a v neposlední řadě kvůli předchozím 

zkušenostem s touto knihovnou. 

6.2. Přehled implementovaných tříd 

V této podkapitole bude uveden přehled navržených a implementovaných tříd s jejich 

účelem a popisem činnosti. 

6.2.1. Třídy uživatelského rozhranní 

Třídy uživatelského rozhranní slouží k zobrazení grafického uživatelského rozhranní 

(GUI) a k obsluze vstupů od uživatele. Tři hlavní třídy uživatelského rozhraní aplikace spolu 

s jejich polem působnosti ukazuje Obrázek 6.1. Následuje seznam tříd uživatelského 

rozhranní a jejich popis. 
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Obrázek 6.1: Hlavní třídy uživatelského rozhranní. 

 

CMainFrame je třída odvozená z MFC knihovní třídy CFrameWnd a slouží 

k vytvoření hlavního okna aplikace, hlavního menu aplikace, příkazové lišty, vytvoření 

dokumentu aplikace (CVoCloDoc) a dvou pohledů  (CVoCloView a CVoCloFormView) – 

viz. Obrázek 6.1. 

CVoCloDoc je třída MFC architektury dokument-pohled (odvozená od MFC 

knihovní třídy CDocument), která obsahuje data dokumentu potřebná k zobrazení pohledů 

CVoCloView a CVoCloFormView. Instance této třídy představuje právě otevřený 

dokument, s kterým pracuje aplikace. Mezi nejdůležitější data obsažená v této třídě patří 

právě zobrazovaná 3D voxelová mřížka (CRenderingVoxelGrid), jméno otevřeného 

souboru, číslo zobrazovaného snímku animace, stav přehrávání animace (přehrává se / 

zastaveno / zapauzováno / generování AVI) a příznaky, jestli se má zobrazit terén a rozměry 

zobrazované mřížky.  
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CVoCloFormView je třída odvozená od MFC knihovní třídy CFormView a slouží 

k zobrazení a obsluze panelu animace (viz. Obrázek 6.1). 

CVoCloView je třída odvozená od třídy COGLView. Tato třída se stará o zobrazení 

scény s terénem a vulkanickým mrakem pomocí knihovny OpenGL a o obsluhu pohybu 

kamery pomocí myši. Rodičovská třída COGLView provádí inicializaci knihovny OpenGL 

pro vykreslování do okna pohledu a obsahuje důležitou virtuální metodu RenderScene, 

která slouží k vykreslení celé scény za použití příkazů knihovny OpenGL. Tato metoda je 

v třídě CVoCloView přetížena, pro účely vykreslení scény s terénem a vulkanickým 

mrakem. O vykreslení terénu se stará třída CHeightMap a o vykreslení vulkanického mraku 

třída CRenderingVoxelGrid, které budou dále popsány. 

 

Třídy CCMLSimulationDialog a C2FMSimulationDialog jsou odvozeny od MFC 

knihovní třídy CDialog a slouží k zobrazení dialogů pro získání parametrů pro simulaci 

pomocí metod CML a 2FM. Obě tyto třídy používají třídu CGraphEditorComponent, která 

implementuje komponentu uživatelského rozhranní pro interaktivní zadání průběhu funkce. 

 

6.2.2. Třídy CML simulace 

Struktura CMLSimulationParameters obsahuje všechny vstupní parametry 

pro CML simulaci – včetně názvu výstupního souboru. 

Struktura CMLVoxel reprezentuje jednu buňku voxelu a obsahuje vektor rychlosti 

ve středu voxelu a hustotu voxelu (0 – znamená, že voxel nepřísluší vulkanickému mraku). 

CMLVoxelGrid je třída reprezentující 3D mřížku voxelů. Třída uchovává rozměry 

mřížky a trojrozměrné pole voxelů (CMLVoxel). Dále obsahuje důležité metody 

InitGrid, SetVentVoxels a WriteGrid. Metoda InitGrid slouží k inicializaci 

mřížky, tak jak byla popsána v kapitole 3.3.1. Metoda SetVentVoxels k nastavení 

stavových proměnných voxelům jícnu sopky a metoda WriteGrid k uložení 3D mřížky 

do souboru. 
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Třída CCMLSimulation implementuje algoritmus popsaný v kapitole 3.3. Třídě jsou 

v konstruktory předány vstupní parametry (CMLSimulationParameters). Simulace se spouští 

zavoláním metody Start. V této metodě se nejprve vytvoří výstupní soubor, poté se 

inicializuje mřížka. Po inicializaci mřížky probíhají jednotlivé iterace algoritmu – viz. 

kapitola 3.3.3. Jednotlivé kroky algoritmu mají na starost metody AddForce, Advect 

a PatternAndDecrease. Metoda PatternAndDecrease vznikla, kvůli optimalizaci 

algoritmu, spojením kroků Pattern a Decrease do jedné metody. Po každé iteraci algoritmu je 

aktuální stav 3D voxelové mřížky zapsán do výstupního souboru. 

 

6.2.3. Třídy 2FM simulace 

Struktura FMSimulationParameters obsahuje vstupní parametry použité pro 2FM 

simulaci – včetně názvu výstupního souboru. 

Struktura FMVoxel reprezentuje jednu buňku voxelu a obsahuje vektor rychlosti 

ve středu voxelu, hustotu magmatu a hustotu vzduchu voxelu (voxely nepříslušící 

vulkanickému mraku mají hustotu magmatu rovnu 0). 

C2FMVoxelGrid je třída reprezentující 3D mřížku voxelů. Třída uchovává rozměry 

mřížky a trojrozměrné pole voxelů (FMVoxel). Dále obsahuje (obdobně jako třída 

CMLVoxelGrid) důležité metody InitGrid, SetVentVoxels a WriteGrid.  

Třída C2FMSimulation implementuje algoritmus popsaný v kapitole 4. Třídě jsou 

v konstruktory předány vstupní parametry (FMSimulationParameters). Simulace se opět 

spouští zavoláním metody Start. Stejně jako u třídy CCMLSimulation se v této metodě 

nejprve vytvoří výstupní soubor a poté se inicializuje mřížka. Následují jednotlivé iterace 

algoritmu – viz. kapitola 4. Jednotlivé kroky algoritmu mají na starost metody AddForce, 

Advect a Project. Krok algoritmu Mix se provádí při ukládání mřížky do výstupního 

souboru. 
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6.2.4. Třídy pro zobrazení scény 

Jak bylo popsáno výše, zobrazení celé scény probíhá v metodě RenderScene třídy 

CVoCloView. K samotnému zobrazení scény se využívá instancí tříd CHeightMap, 

CVoxelBillboardTextures, CVoxelBillboard a CRenderingVoxelGrid. 

CHeightMap je třída sloužící k zobrazení terénu (sopky). Terén se zobrazuje 

na základě vstupní výškové mapy, která je uložena v BMP souboru (viz. Obrázek 6.2). Třída 

obsahuje public metody Init, CreateDList a Render. Metoda Init slouží k načtení 

výškové mapy z BMP souboru. Metoda CreateDList vytvoří d-list knihovny OpenGL 

pro rychlejší zobrazení terénu a konečně metoda Render slouží k zobrazení terénu.  

 

Obrázek 6.2: Výšková mapa použitá k zobrazení terénu. 
 
 

CVoxelBillboardTextures je pomocná třída, která vytvoří sadu textur 

pro billboardy. Sadu 64 textur vytvořenou pomocí této třídy ukazuje Obrázek 5.2. Textury 

jsou vytvořeny po zavolání metody CreateTextures.  

CVoxelBillboard je třída reprezentující jeden metaball (viz. kapitola 5). Tato třída 

uchovává pozici středu metaballu, index textury billboardu, útlum světla a vzdálenost, která 

je použita při řazení všech metaballů. 
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CRenderingVoxelGrid je třída reprezentující jeden snímek animace získané pomocí 

CML simulace nebo 2FM simulace. Avšak tato třída nejen reprezentuje data snímku, 

ale obsahuje i metody k jeho zobrazení. Třída uchovává souřadnice počátku 3D mřížky 

voxelů, rozměry mřížky, velikost voxelu a samotné trojrozměrné pole voxelů, které 

představuje mřížku. Jeden voxel je reprezentován 8bitovou hodnotou hustoty, kde hodnota 0 

znamená, že voxel nepřísluší vulkanickému mraku. Dále třída obsahuje public metody 

RenderGridExtent, Shade a Render. Metoda RenderGridExtent slouží 

k vykreslení rozměrů mřížky v podobě drátového modelu kvádru. Metodu Shade slouží 

k výpočtu intenzity dopadajícího světla na střed jednotlivých voxelů. Tuto metodu je třeba 

volat na začátku vykreslování scény – ještě před vykreslením jiných objektů scény, protože 

tato metoda maže frame buffer (viz. kapitola 5.1.5). Metoda Render se stará o vykreslení 

vulkanického mraku podle algoritmu, který byl popsán v kapitole 5.1.5. 

6.2.5. Ukládání výsledků simulace a výstupní formát 

Výsledky simulace (sekvence snímků), ať už získané CML simulací nebo 2FM 

simulací, jsou ukládány do souboru s příponou VGD. Pro načítání dat z VGD souboru byla 

navržena třída CVGDFile. Tato třída má tři public metody pro přístup k datům souboru. 

Metoda Load slouží k otevření souboru s animací – při otevření souboru dojde k načtení 

hlavičky souboru. Počet snímků uložených v souboru můžeme zjistit pomocí metody 

GetFramesCount. Třetí metoda LoadFrame načte ze souboru snímek s požadovaným 

pořadovým číslem a vrací referenci na instanci třídy CRenderingVoxelGrid (viz. víše). 

Do hlavičky souboru VGD se ukládají informace o počtu snímků, rozměrech mřížky, 

velikosti voxelu, nadmořské výšce jícnu sopky a časovém kroku mezi jednotlivými snímky. 

Po hlavičce následují jednotlivé snímky sekvence, kde každý voxel reprezenuje osmibitové 

číslo, které určuje hustotu voxelu. Formát VGD souboru má tedy následující strukturu: 

pořadí délka v bytech typ popis 
0 4 int počet snímků n 
4 4 int rozměr mřížky v ose X (SizeX) 
8 4 int rozměr mřížky v ose Y (SizeY) 
12 4 int rozměr mřížky v ose Z (SizeZ) 
16 4 float velikost voxelu v metrech 
20 4 float nadm.výška jícnu v metrech 
24 4 float délka časového kroku v sek. 
28 SizeX*SizeY*SizeZ byte první snímek sekvence 
... ...  ... 
28+(n-1)*(SizeX*SizeY*SizeZ) SizeX*SizeY*SizeZ byte n-tý snímek sekvence 
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6.2.6. Ukládání videosekvence do AVI souboru 

Uložení animace do AVI souboru spočívá v postupném přehrání (zobrazení) všech 

snímků animace se současným ukládáním každého snímku do AVI souboru. Pro potřeby 

ukládání animace do AVI video souboru byla použita třída CAviGenerator,  jejíž autorem 

je Jonathan de Halleux (viz. [12]). Tato třída zapouzdřuje metody knihovny Video For 

Windows a je připravena pro jednoduché použití s grafickou knihovnou OpenGL. 
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7. Dosažené výsledky 
V této kapitole bude v první části zhodnocena výpočetní náročnost obou 

implementovaných metod a náročnost vizualizace získaných dat.  V druhé části budou 

zhodnoceny klady a zápory metod CML a 2FM a jejich porovnání. 

7.1. Výpočetní náročnost 

Všechna měření uvedená v této kapitole byla provedena na hardwarové konfiguraci 

AMD Duron 950 MHz, 512 MB RAM s grafickou kartou nVidia RIVA TNT2 32MB.  

 

Tabulka 7.1 shrnuje měření časové náročnosti metod CML a 2FM. Hodnoty z této 

tabulky byly vyneseny do grafu – viz. Obrázek 1.1. Tento graf ukazuje, že časová náročnost 

na výpočet jednoho snímku lineárně stoupá s počtem voxelů. To odpovídá charakteru 

uvedených algoritmů, protože jsou složeny ze sekvenčních kroků a složitost každého kroku 

je O(n), kde n je počet voxelů. Složitost celého algoritmu je proto také O(n). 

 

  čas na jeden snímek [s] 
rozměry mřížky počet voxelů CML 2FM 
40x40x40 64000 0,04 0,141 
50x50x50 125000 0,093 0,305 
60x60x60 216000 0,182 0,531 
70x70x70 343000 0,288 0,891 
80x80x80 512000 0,422 1,282 
90x90x90 729000 0,657 1,937 
100x100x100 1000000 0,828 2,719 
110x110x110 1331000 1,109 3,875 
120x120x120 1728000 1,438 4,922 
130x130x130 2197000 1,844 7,231 
140x140x140 2744000 2,266 9,016 

 
Tabulka 7.1:Časová náročnost simulačních metod. 
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Obrázek 7.1: Graf časové náročnosti metod CML a 2FM v závislosti na počtu voxelů. 
 

Tabulka 7.2 obsahuje výsledky měření časové náročnosti zobrazení jednoho snímku. 

Obrázek 7.2 ukazuje graf času potřebného k zobrazení jednoho snímku v závislosti na počtu 

voxelů, které jsou obsazeny vulkanickým mrakem. Jak je vidět, závislost celkového času 

na počtu voxelů vulkanického mraku je lineární. Z grafu je také patrné, že větší část (asi 80 

%) z celkového času zobrazení snímku tvoří výpočet intenzity světla. To je způsobeno 

nutností číst hodnoty pixelů z obrazové paměti grafické karty. Tady je tedy úzké místo 

algoritmu. 

počet voxelů 
vulkanického 

mraku 

čas pro výpočet 
intenzity světla 

[s] 

čas na 
vykreslení 

[s] 
celkový čas 

[s] 

1561 0,093 0,031 0,124 
2127 0,11 0,031 0,141 
3663 0,188 0,043 0,231 
4879 0,25 0,047 0,297 
6812 0,375 0,062 0,437 
8486 0,453 0,094 0,547 
11109 0,562 0,125 0,687 
13500 0,718 0,157 0,875 
18330 0,969 0,219 1,188 
22577 1,266 0,281 1,547 
31612 1,547 0,39 1,937 
38550 1,953 0,485 2,438 
46823 2,438 0,594 3,032 

 
Tabulka 7.2:Časová náročnost zobrazení snímku.. 
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Obrázek 7.2: Graf časové náročnosti zobrazení snímku v závislosti na počtu voxelů. 

 

7.2. Zhodnocení simulačních metod 

Jak vyplívá z výše uvedených měření metoda 2FM je asi čtyřikrát výpočetně 

náročnější než metoda CML. To je způsobeno tím, že metoda 2FM vychází z preciznějšího 

matematického modelu, který se více blíží fyzikální podstatě šíření vulkanického mraku 

atmosférou. Větší náročnost metody 2FM je zejména způsobena nutností řešit Poissonovu 

rovnici. Jako kompenzaci větší časové náročnosti, ale dostáváme pomocí metody 2FM 

reálnější výsledky. 

Výsledky získané metodou CML bohužel plně nenaplnily očekávání – snímky 

získané touto metodou působí až příliš uměle. Naopak výsledky získané simulací metodou 

2FM poskytují poměrně věrné snímky vulkanického mraku a jsou vhodné zejména 

k simulaci Strombolského, Vesuvského, Vulkaniánského a Pliniovského typu erupcí. Metoda 

CML může být vhodná k simulaci Strombolského typu a Vesuvského.  
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Dalším rozvinutím práce by mohlo být vylepšení metody CML zavedením externí 

síly vorticity confinement do prvního kroku algoritmu. Toto vylepšení by mělo přispět 

k tomu, že výsledky generované metodou CML budou působit reálnějším dojmem. 

Ke zrychlení obou metod by mohla vést technika uvedená v [21], která spočívá 

v reprezentaci voxelů pomocí adaptivně děleného oktantového stromu, kde každý list stromu 

obsahuje uniformní voxelovou mřížku. Tato metoda také vede k výraznému snížení nároků 

na paměť, protože v paměti není nutné udržovat celou mřížku voxelů, ale pouze části 

obsazené voxely plynu. Paměťová náročnost použitím této techniky může klesnout až 

na 1/64 původních paměťových nároků. 

Dalším námětem pro další výzkum je vizualizace vulkanického mraku. Zejména jeho 

optimalizace pro větší počet zobrazených snímků za sekundu. Možnosti současného 

hardwaru – pixel shadery by mohly být použity pro optimalizaci zobrazení. 
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8. Závěr 
Cílem této práce bylo zabývat se simulací vzniku a vývoje vulkanického mračna. 

Důraz měl být kladen zejména na metody Coupled Map Lattice a Two Fluids Model. Obě 

tyto metody byly podrobně popsány v textu diplomové práce a byla implementována 

aplikace, která na základě obou uvedených metod, umožňuje simulovat vývoj vulkanického 

mračna v čase. 

Vytvořená aplikace umožňuje uživateli zadávat vstupní parametry simulace (rychlost 

erupce, hustota magmatu, teplota magmatu, síla větru, a další), a tím měnit výsledky 

simulace. Tyto výsledky simulace jsou ukládány do souboru pro jejich pozdější použití. 

Popisu implementace vytvořené aplikace byla věnována jedna samostatná kapitola. 

Dalším úkolem bylo vizualizovat data vzniklá simulací. Popisu implementovaného 

algoritmu zobrazení snímku z vygenerované sekvence se věnuje jedna z kapitol diplomové 

práce. Snímky získané vizualizací dosahují dobrých kvalit a zejména výsledky metody 2FM 

se blíží podobě vulkanických mračen zachycených na fotografiích, které byly uvedeny 

v úvodu práce. Vytvořená aplikace umožňuje nejen zobrazení statických snímků, ale 

i přehrávání animace a dále poskytuje možnost tuto animaci uložit do AVI video souboru.  

V závěru diplomové práce byly uvedeny výsledky měření časové náročnosti obou 

simulačních metod, dále výsledky časové náročnosti zobrazení jednoho snímku 

a zhodnoceny klady a zápory obou použitých simulačních metod.  

Námětem pro možnou budoucí práci může být zejména zlepšení výsledků 

dosažených metodou CML. Zlepšení by mohlo být realizováno aplikováním externí síly, 

která se nazývá vorticity confinement (popsána v kapitole 2FM) a způsobuje v mračnu víry 

malých rozměrů. Tyto malé víry by měly způsobit to, že výsledky metody CML budou 

působit méně uměle než nyní. Dalším námětem by mohl být výzkum možností optimalizace 

simulačních metod a optimalizace vizualizačního algoritmu. 
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9. Přílohy 

9.1. Manuál k vytvořenému programu VoClo 

9.1.1. Hlavní okno aplikace 

Po spuštění aplikace má uživatel dvě možnosti další činnosti – buď otevření již 

vytvořené animace (výsledek simulace) nebo vytvořit novou animaci pomocí CML simulace 

nebo 2FM simulace. Příkazy lze volit přímo z menu nebo z nástrojové lišty – tak jak ukazuje 

Obrázek 9.1. 

 
Obrázek 9.1: Hlavní okno aplikace VoClo. 
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9.1.2. CML Simulace 

Výběrem příkazu CML simulace (z příkazové lišty nebo z menu „Simulation->CML 

Simulation”) vyvoláme dialog pro vytvoření nové animace pomocí CML simulace. 

Zobrazený dialog ukazuje Obrázek 9.2. Nejprve je nutné nastavit výstupní adresář, kam se 

budou ukládat vygenerovaná data („Output directory“). Poté nastavit požadované simulační 

parametry a případně zvolit, jestli si přejeme zobrazovat náhled v průběhu generovaní 

animace. Až jsou všechny požadované parametry nastaveny, můžeme spustit simulaci 

tlačítkem „Start Simulation”. 

 
Obrázek 9.2: Dialog nastavení CML simulace. 
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9.1.3. 2FM Simulace 

Obdobně jako u CML simulace, z menu nebo příkazové lišty zvolíme příkaz 

pro 2FM Simulaci. Zobrazí se dialog, který ukazuje Obrázek 9.3. Nastavení a spuštění 

simulace probíhá stejně jako u CML Simulace – viz 9.1.2 CML Simulace. 

 

 
Obrázek 9.3: Dialog nastavení 2FM simulace. 
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9.1.4. Otevření a přehrávání vygenerované animace 

Po vygenerování animace, tak jak bylo popsáno v kapitolách 9.1.2 a 9.1.3, 

se při zaškrtnuté volbě “Autoload output file” automaticky otevře vygenerovaná animace. 

Pokud chceme otevřít jinou animaci, můžeme použít příkaz z menu „File->Open Animation” 

nebo tlačítko z příkazové lišty. 

Když už máme otevřenou animaci, můžeme použít tlačítek určených k přehrávání 

animace (viz. Obrázek 9.4). K nastavení pohledu na sopku můžeme použít tří 

přednastavených kamer (viz. Obrázek 9.5). Dále můžeme pomocí myši upravit pohled 

na zobrazovanou scénu – ovládání kamery pomocí myši popisuje Obrázek 9.6. 

 

Obrázek 9.4: Panel pro přehrávání animace. 

 

 

Obrázek 9.5: Volba kamery. 
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Obrázek 9.6: Ovládání kamery pomocí myši. 
 

9.1.5. Ukládání animace do AVI souboru 

Aplikace umožňuje uložit načtenou animaci do video souboru ve formátu AVI. 

Pro uložení animace do AVI použijte příkaz nacházející se ve spodní části aplikačního okna 

v panelu přehrávání aplikace, viz. Obrázek 9.7. 

 

Obrázek 9.7: Tlačítko pro uložení animace do AVI souboru. 
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Po poklepání na tlačítko pro uložení animace do AVI souboru se objeví dialog 

pro výběr snímkové frekvence a umístění výstupního souboru (Obrázek 9.8). Až vyplníte 

jméno výstupního souboru a snímkovou frekvenci, tak můžete stisknout tlačítko OK. Poté se 

objeví standartní dialog systému Windows pro výběr kodeku, který bude použit pro uložení 

AVI souboru. Potvrzením výběru kodeku se spustí přehrávání animace, při kterém se 

zároveň ukládají jednotlivé snímky do AVI souboru. 

 

Obrázek 9.8: Výběr umístění AVI souboru a snímkové frekvence. 
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9.2. Diskretní operace 

V této kapitole jsou uvedeny diskrétní vzorce pro výpočet divergence, gradientu 

a výřivosti (vorticity). Zdroj těchto vzorců pochází z [11]. 

V těchto vzorcích uvažujeme 3D mřížku voxelů N x N x N s krychlovými voxely 

s délkou hrany h. Každý voxel má svůj vektor rychlosti, který označíme jako ( )w,v,uu ≡r  

a vektor na pozici ( )k,j,i  zapisujeme jako ( )k,j,ik,j,ik,j,ik,j,i w,v,uu ≡
r

. 

9.2.1. Divergence 
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9.2.2. Gradient 
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9.2.3. Výřivost (curl) ( )321 ,, ωωω≡ω
r
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