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Streszczenie

W pracy wykonano numeryczne rozwi ¾azywanie równania pulsara dla przy-

padku rozszczepionego monopola lub dipola wewn ¾atrz i monopola na ze-

wn ¾atrz cylindra świat÷a. Stwierdzono, ·ze rozwi ¾azanie jest czu÷e na szereg

parametrów wej́sciowych i na warunki brzegowe, szczególnie wewn ¾atrz cylin-

dra świat÷a - w miejscu gwiazdy neutronowej. Obrano uk÷ad osiowosymetry-

cznego, uzgodnionego rotatora, poddaj ¾acy si ¾e implementacji ÷atwiej ni·z ro-

tator nachylony i jednoczésnie reprezentuj ¾acy jakósciowo te same zjawiska

co rotator nachylony ([39]).

Z prac innych autorów ([4], [17]) wiadomo by÷o, ·ze jest mo·zliwe i po·z ¾a-

dane uzyskanie g÷adkich linii pola magnetycznego na powierzchni cylindra

świat÷a. Znane by÷y w literaturze przypadki uzyskania poprawnego rozwi ¾aza-

nia dla monopola i udanych symulacji kon…guracji mieszanej, czyli monopola

na zewn ¾atrz a dipola wewn ¾atrz cylindra świat÷a. Nikt dot ¾ad nie bada÷ tych

przypadków dla skompakty…kowanych wspó÷rz ¾ednych, dla ca÷ej domeny x

oraz z. Podobnie, nie spotyka si ¾e w literaturze ścis÷ych opisów, które po-

dawa÷yby, jakie parametry wej́sciowe stanowi ¾a o jakósci rozwi ¾azania.

Równanie pulsara wyprowadzono w latach 70-tych XX w. ([44], [47]),

a rozwi ¾azano numerycznie po raz pierwszy po obu stronach cylindra świat÷a

25 lat pó́zniej, w roku 1999 [4]. Dokonano tego na siatce 30x30 punk-

tów, obejmuj ¾acej we wspó÷rz ¾ednej z zaledwie 8 promieni cylindra świat÷a,

a zatem pomijaj ¾acej istotny wycinek magnetosfery. Dodatkowo, nie podano

dok÷adnie wartósci parametrów dla których uda÷o si ¾e zastosowác najprostszy

mo·zliwy algorytm zszywania rozwi ¾azania na granicy domen. Nie opisano, jak

rozwi ¾azanie ewoluowa÷o przed osi ¾agni ¾eciem zbie·znósci, wydaje si ¾e, ·ze Con-

topoulos i wsp. mierzyli inny parametr ni·z liczb ¾e ca÷kowań. Kolejne uj ¾ecia

tego problemu by÷y coraz bardziej precyzyjne, ale nadal wymaga÷y úscíslenia.

Praca dotyczy jakósciowego ustalenia struktury linii pola magnetycznego

w wewn ¾etrznej stre…e magnetosfery - tam, gdzie mog ¾a ulegác przyspiesza-

niu cz ¾astki i tworz ¾a si ¾e fotony. Ustalono, ·ze jest mo·zliwe uzyskanie g÷adkich

linii pola dla przypadku monopola, dipola i nieznanego dot ¾ad rozwi ¾azania

okréslonego tu jako „regularne” (wewn ¾atrz cylindra) oraz asymptotycznej
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zbie·znósci do monopola na zewn ¾atrz cylindra świat÷a, gdzie x i z zd ¾a·zaj ¾a

do nieskończonósci. Na brzegu domen obliczeń zerowano potencja÷ lub jego

pochodn ¾a, po ka·zdym ca÷kowaniu dopasowuj ¾ac wyniki po obu stronach linii

styku domen (nazwano to dalej „zszyciem”). Ka·zdorazowo liczono b÷ ¾ad

jako sum ¾e ró·znic w wynikach „zszywania” w trakcie ca÷kowania bie·z ¾acego

w porównaniu do pierwszego. Przebadano wp÷yw wartósci ÷adunku cen-

tralnego monopola (b ¾ad́z dipola) na kszta÷t i skal ¾e rozwi ¾azań. Sprawdzono

czu÷óśc wyników na rozmiar siatki.

Uzyskane wyniki przekonuj ¾a, ·ze dla pola magnetycznego i elektrycznego

jest mo·zliwe otrzymanie stabilnych, g÷adkich rozwi ¾azań równania pulsara.

W końcowym rozdziale nakréslona zosta÷a perspektywa zastosowania i roz-

szerzenia wykonanych tu obliczeń do symulacji przyspieszania cz ¾astek promie-

niowania kosmicznego do ultrawysokich energii. Do takiego losowego przy-

spieszania niezb ¾edna jest ci ¾ag÷óśc i g÷adkóśc otrzymanych pól B i E, a tak·ze

bilans pr ¾adów w otoczeniu pulsara.

6
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Summary

The solution of the split monopole (or dipole) inside the light cylinder and

the monopole outside is presented. It depends strongly on input parameters

and boundary conditions, especially in the (0;0) point. The con…guration of

the aligned rotator is assumed.

In some papers ([4], [17]) it is claimed that smooth and continuous so-

lutions of the pulsar equation are obtained. In these publications (x;z) co-

ordinates were not compacti…ed. Moreover, not all parameters which in‡u-

ence the solution were listed explicitly.

The pulsar equation was derived in early 1970s. Although it was solved

numerically on both sides of the light cylinder [4], no input parameters were

listed and discussed, and the domain was stretched up to 8RLC (where RLC
is the radius of the light cylinder). It should be mentioned that an algorythm

for matching the U, V domains was the simplest possible but not the best.

This work contains qualitative discussion of the magnetic …eld structure

in the inner magnetosphere - where charged particles can be accelerated up

to very high energies and photon emission may occur. It is established that

smooth solution with the monopole, or the dipole localized in the centre, as

well as a new solution (regular inside the light cylinder), that converge to

the split monopole at in…nity, is possible. The scalar potential, denoted by

ª, and its …rst derivative were put zero on the appropriate boundaries of U,

V domains.

After integration the boundary conditions on both sides of the light cylin-

der were re-adjusted. Moderate importance of the size of a computation grid

is proved. One clue of this work is the usage of new, improved algorythms of

matching the solutions in both domains. It improves signi…cantly the quality

of solution and sets new problems for future simulations.

The results show possibility of obtaining smooth and continuous solu-

tions of pulsar equation. At the end of this dissertation the perspective of

accelerating cosmic ray particles to extremely high energies is discussed. To

perform this, it is essential to know the structure of B, E …elds as well as

that of magnetospheric currents and charge distribution, which was the main
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motivation to …nd the solution.
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1 Wst ¾ep

Termin „gwiazdy neutronowe” by÷ u·zywany, zanim je odkryto. W 1932

roku Chadwick wykry÷ istnienie neutronu i kilka lat pó́zniej zacz ¾eto przy-

puszczác, ·ze mog ¾a istniéc gwiazdy zbudowane z samych neutronów. Pode-

jrzewano, ·ze musz ¾a to býc obiekty o bardzo du·zej g ¾estósci, rz ¾edu g ¾estósci

j ¾adrowej. Tu·z po odkryciu pierwszych pulsarów w 1968 roku nie by÷o pewnósci,

czy zaobserwowano rzeczywíscie gwiazdy neutronowe. Trzeba by÷o odrzucíc

hipotezy o pulsuj ¾acych radialnie bia÷ych kar÷ach, bardzo ciasno obiegaj ¾acych

si ¾e obiektach gwiazdowych tu·z przed zlaniem si ¾e w pojedyncz ¾a gwiazd ¾e czy

nadaj ¾acych umýslnie na cz ¾estósciach radiowych „ma÷ych, zielonych ludzikach”

(ang. LGM - Little Green Men). Dzi ¾eki dobrym kontaktom prof. An-

thony’ego Hewisha w kr ¾egach teoretyków, rych÷o po odkryciu opublikowano

prac ¾e nawi ¾azuj ¾ac ¾a do istnienia gwiazd neutronowych i podano argumenty za

tak ¾a interpretacj ¾a (por. [22]).

Ju·z w końcu lat 60-tych XX wieku zdawano sobie spraw ¾e, ·ze odkryto

niezwyk÷e laboratorium nowej …zyki - obiekty, których 1 litr wa·zy wi ¾ecej

od wszystkich budowli na Ziemi nie wy÷ ¾aczaj ¾ac Muru Chińskiego. Rozu-

miano te·z, ·ze jako stadium materii bezpósrednio s ¾asiaduj ¾acemu z zapadni ¾e-

ciem si ¾e do czarnej dziury, niezwykle trudno b ¾edzie wydrzéc gwiazdom neu-

tronowym tajemnice ich struktury wewn ¾etrznej. Do dzisiaj obserwacje i teo-

ria id ¾a swoimi, nieraz roz÷ ¾acznymi, drogami. Uda÷o si ¾e ustalíc pewne fakty

na temat najbli·zszego otoczenia gwiazd neutronowych - nazwanego analog-

icznie do otoczenia Ziemi, atmosfery, magnetosfer ¾a oraz rodzaju i po÷o·zenia

źróde÷ promieniowania. Przez obserwacje pulsara podwójnego PSR 1913+16

(por. [25]) wykryto emisj ¾e fal grawitacyjnych [52] i inne efekty przewidziane

przez Szczególn ¾a i Ogóln ¾a Teori ¾e Wzgl ¾ednósci [53], a tak·ze poszerzono wiedz ¾e

na temat pó́znych etapów ewolucji masywnych (rz ¾edu 8 ¡ 20 M S) gwiazd.

Próbowano tak·ze szacowác parametry wn ¾etrz pulsarów, takie jak równanie

stanu (EOS - ang. Equation of State) czy g ¾estóśc, dla której mo·ze pojawíc

si ¾e hipotetyczna materia kwarkowo-gluonowa: najpierw w postaci kropel,

a pó́zniej w formie jednorodnego kondensatu. Omówienie problemów teo-

retycznych, jakich nastr ¾ecza rozstrzygni ¾ecie istnienia takiego stanu materii
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znajduje si ¾e w pracach Kutschery [31], [33].

Do ustalenia źróde÷ promieniowania w magnetosferach pulsarów mo·zna

podej́śc na kilka sposobów. Pierwszym jest zgadywanie, jaki rodzaj me-

chanizmu (czasem jest ich kilka) odpowiada za promieniowanie i gdzie mo·zna

spodziewác si ¾e sprzyjaj ¾acych do jego powstawania warunków. Drugim, ob-

serwacyjne wyznaczanie rodzaju promieniowania (np. trz ¾esień skorupy czy

zmian w pojedynczych pulsach) i proponowanie mechanizmu …zycznego. Trze-

ci polega na geometrycznym okrésleniu kszta÷tu i po÷o·zenia rejonu emitu-

j ¾acego w celu dok÷adnego zlokalizowania obszarów aktywnych i (metod ¾a „nie

wprost”) eliminowaniu kolejnych koncepcji charakteru promieniowania niez-

godnych z tym ustaleniem.

Oprócz lokalizacji rejonów emisji poczyniono tak·ze post ¾epy w badaniu

dalszego otoczenia pulsarów - strefy wiatru gwiazdowego, fal uderzeniowych

na granicy magnetosfery gwiazdy neutronowej i ósrodka mi ¾edzygwiazdowego,

a tak·ze w dziedzinie klasy…kacji pulsarów na pewne kategorie (pulsary zwycza-

jne, milisekundowe i te emituj ¾ace promieniowanie w pásmie wysokich energii).

W obr ¾ebie tych ostatnich stosunkowo niedawno odkryt ¾a a wczésniej przewidy-

wan ¾a kategori ¾a s ¾a magnetary - pulsary z 1000-krotnie silniejszym polem mag-

netycznym ni·z zwyk÷e pulsary [54]. Te z kolei dziel ¾a si ¾e na (licz ¾ace po kilku

reprezentantów) anomalne źród÷a promieniowania rentgenowskiego (AXP -

ang. Anomalous X-ray Sources, por. [56]) i powtarzalne źród÷a mi ¾ekkiego

promieniowania gamma (SGR - ang. Soft Gamma Repeaters, por. [55]). Oba

rodzaje magnetarów s ¾a przedmiotem intensywnych badań teoretycznych oraz

monitoringu obserwatorów oczekuj ¾acych na ich eksplozje.

AXP i SGR oznacza si ¾e podobnie jak pulsary: symbol (rodzaj) obiektu

oraz jego wspó÷rz ¾edne równikowe: rektascensja w godzinach i minutach (4

cyfry) i deklinacja w stopniach (znak i 2 cyfry). Tak np. SGR 1900+14

wskazuje na źród÷o w pobli·zu Drogi Mlecznej (w gwiazdozbiorze Strzelca).

Innym oznaczeniem mo·zna nazywác pulsary najbardziej znane, jak Krab,

Vela czy Geminga. One tak·ze - mimo i·z formalnie nie nale·z ¾a do magnetarów

- świec ¾a w pásmie wysokich energii wykazuj ¾ac du·ze zapasy mocy (m÷ody

wiek). W ich przypadku stosuje si ¾e przedrostek PSR, np. dla Kraba PSR

0531+21, dla Veli PSR 0833-45 a dla Gemingi PSR 0630+18.
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Pulsary s ¾a jednymi z najbardziej precyzyjnych zegarów w Kosmosie - ich

efemerydy oblicza si ¾e z dok÷adnósci ¾a do 14. miejsca znacz ¾acego, a pomi-

ary z u·zyciem wzorca wodorowego na falach radiowych wykaza÷y, ·ze stabil-

nóśc cz ¾ésci pulsarów (np. PSR 1937+21) jest porównywalna z dok÷adnósci ¾a

wzorca. B÷ ¾ad pomiaru czasu przy u·zyciu pulsara na przestrzeni milionów lat

nie przekroczy÷by u÷amka sekundy. Z tego wzgl ¾edu wiele odkrýc w dziedzinie

pulsarów dokonuje si ¾e dzi ¾eki umiej ¾etnemu przewidywaniu czasu osi ¾agni ¾ecia

przez kolejne ich pulsy aparatury odbiorczej. Trzeba tu uwzgl ¾edníc wszelkie

mo·zliwe ruchy (zarówno te w uk÷adzie pulsara jak i w Uk÷adzie S÷onecznym),

ale tak·ze zakrzywienie czasoprzestrzeni przez pulsar czy S÷ońce itd. T ¾e sztuk ¾e

nazywa si ¾e chronometra·zem pulsarów (ang. timing) - s÷u·z ¾a do tego specjalne

programy, jak TEMPO czy toruński Dopset.

Dzi ¾eki obserwacjom pulsarów i magnetarów dowiedziano si ¾e wiele o ich

zewn ¾etrznych warstwach i bezpósrednim otoczeniu. Ustalono, ·ze wskutek

szybkiej rotacji wytwarza si ¾e nad ich powierzchni ¾a skok potencja÷u rz ¾edu

1012 V. Zachodzi wtedy efekt dynamo: tworzenia bardzo intensywnego

pola magnetycznego, nawijaj ¾acego si ¾e spiralnie wzd÷u·z osi obrotu. Jésli

w pocz ¾atkowych sekundach istnienia gwiazdy neutronowej zachodzi intensy-

wna konwekcja w jej p÷aszczu, jest szansa na powstanie ultrasilnego, dipolowe-

go pola magnetycznego (choć sk÷adowe wy·zsze nie s ¾a wykluczone) i tym

samym powstanie magnetara. Natomiast jésli energia wybuchu supernowej

typu Ib, Ic lub II zamienia si ¾e w rotacj ¾e - powstaje zwyk÷y pulsar z umi-

arkowanie silnym polem magnetycznym rz ¾edu „zaledwie” 1012 Gs.

Wkrótce po odkryciu pulsarów zacz ¾eto zastanawiác si ¾e nad ogromn ¾a

ró·znorodnósci ¾a ich aktywnósci - ró·znicami w kolejnych pulsach jednego pul-

sara, rozmaitósci ¾a pro…li średnich, prze÷ ¾aczaniem trybów pracy (ang. mode

changing) w przypadku niektórych pulsarów, przeskokami (ang. glitches),

emisj ¾a na ró·znych energiach fal czy wreszcie ca÷ ¾a gam ¾a pulsarów w uk÷adach

podwójnych. Ju·z w latach 70 XX w. rozwa·zano istnienie planety typu ziem-

skiego wokó÷ najjásniejszego na falach radiowych pulsara, PSR 0329+54 [6].

Paradoksalnie, sukcesem zakończy÷a si ¾e awaria radioteleskopu w Arecibo,

w czasie której A. Wolszczan odkry÷ pierwsze 3 planety wokó÷ PSR 1257+12

(por. [59]) - pierwszy pozas÷oneczny uk÷ad planetarny.
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Wspó÷czésnie, odkrycie planety pozas÷onecznej wymaga kilkunastocalowe-

go teleskopu i cierpliwych obserwacji - np. w ósrodku w Zielonej Górze przy

u·zyciu 35 cm teleskopu odkryto planet ¾e kr ¾a·z ¾ac ¾a wokó÷ gwiazdy podobnej

do S÷ońca [30]. Wyniki tych obserwacji pozwoli÷y wyznaczýc okres obiegu

planety, promień gwiazdy i kilka innych parametrów z uderzaj ¾ac ¾a zgodnós-

ci ¾a (rz ¾edu kilku procent) z wynikami uzyskanymi z u·zyciem Kosmicznego

Teleskopu Hubble’a. Jest to pi ¾ekne pole do popisu dla wytrwa÷ych as-

tronomów - amatorów, pragn ¾acych wniéśc swój wk÷ad do nauki.

Dalsze badania pulsarów wykaza÷y, ·ze za zmiennóśc ich emisji odpowiada-

j ¾a najpewniej warunki w magnetosferze: uk÷ad pola magnetycznego i elek-

trycznego, pr ¾ady, rotacja pulsara a tak·ze jego wiek - a co za tym idzie - kszta÷t

i temperatura. Do tej pory nat ¾e·zenie pól B i E, podobnie jak wiek dyna-

miczny, wyznacza si ¾e pósrednio - na podstawie pomiaru okresu obrotu i jego

pierwszej pochodnej po czasie. Widác z tego, ·ze do ostatecznego rozstrzy-

gni ¾ecia kwestii źród÷a pola magnetycznego i zachowania si ¾e plazmy w jego

obr ¾ebie droga jest jeszcze daleka. Wymaga to stworzenia modelu, a nast ¾epnie

przeprowadzenia symulacji, które da÷yby konkretne przewidywania obserwa-

cyjne. Dzi ¾eki pó́zniejszemu zestawieniu wyników symulacji z przewidywa-

niami matematycznymi (czyli wery…kacji spójnósci modelu) oraz z obserwa-

cjami mo·zna wnioskowác o trafnósci przyj ¾etego modelu.

Rozdzia÷ 2. niniejszej pracy przybli·za podstawowe poj ¾ecia …zyczne niezb ¾e-

dne do zrozumienia postulowanego modelu magnetosfery. W 3. rozdziale

mowa jest o technikach komputerowych u·zytych do analizy tego zagadnienia

(rozwi ¾azanie numeryczne), 4. omawia wyniki symulacji, 5. zawiera dyskusj ¾e,

a 6. wnioski i ewentualne dalsze perspektywy badań na tym polu. Osnow ¾e

matematyczn ¾a pracy stanowi wyprowadzenie i próba rozwi ¾azania tzw. rów-
nania pulsara (ang. pulsar equation), najpierw metodami analitycznymi,

a nast ¾epnie za pomoc ¾a komputera.
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2 Wyprowadzenie równania pulsara

2.1 Za÷o·zenia …zyczne i wprowadzone oznaczenia

Pomys÷ sformu÷owania i rozwi ¾azania równania pulsara prawie równo-

czésnie rozwin ¾eli Michel (1973), Scharlemann i Wagoner (1973), Okamoto

(1974) oraz Mestel (1973). Równanie to mia÷o opisác specy…czny uk÷ad

pól i pr ¾adów w magnetosferze pulsara - konkretnym środowisku …zycznym,

z zadanym zbiorem warunków brzegowych okréslaj ¾acych jego zachowanie

na granicach uk÷adu. Równania tego nie uda÷o si ¾e dot ¾ad w pe÷ni rozwi ¾azác

analitycznie - jego rozwi ¾azanie jest znane tylko w kilku nieistotnych z punktu

widzenia astro…zyki przypadkach: funkcji liniowej i monopola. Jest to rów-

nanie ró·zniczkowe II rz ¾edu, nieliniowe i w przypadku ogólnym ma punkty

osobliwe na pewnych odleg÷ósciach od pulsara. Wyprowadza si ¾e je na dwa

sposoby: elektrodynamiczny (por. wz. 1 - 69 oraz praca Okamoto 1974,

odt ¾ad O74) oraz wariacyjny (por. wz. 70 - 85 i praca Scharlemann &

Wagoner 1973, dalej SW73). Sposób pierwszy jest podany w ca÷ósci (por.

rozdzia÷ 2.3), metoda wariacyjna - w zarysie, z pomini ¾eciem cz ¾ésci argumen-

tów matematycznych (rozdzia÷ 2.4). Na potrzeby tej pracy przyj ¾eto a priori

znajomóśc postaci dzia÷ania w równaniu Lagrange’a-Eulera.

W pracy O74 przytoczono to równanie zaznaczaj ¾ac, ·ze ka·zda linia pola

magnetycznego mo·ze rotowác niezale·znie, tzn. z w÷asn ¾a pr ¾edkósci ¾a k ¾atow ¾a.

To za÷o·zenie pomini ¾eto w niniejszej rozprawie, podobnie jak odpowiadaj ¾ace

mu cz÷ony w równaniach O74. Za÷o·zenie o niesztywnej rotacji poczynione

przez O74 trzeba by÷o przyj ¾ác przy wyprowadzaniu cz ¾ésci jego równań (np.

Wz. (4), (5) z O74) ale gdy tylko by÷o to mo·zliwe, czynniki wynikaj ¾ace

z modelu nierównomiernej rotacji zosta÷y pomini ¾ete. Rotacj ¾e ró·znicow ¾a ma-

gnetosfery mo·zna przedstawíc podobnie jak w przypadku S÷ońca - niektóre

jej warstwy okr ¾a·zaja środek masy szybciej ni·z inne. Wprowadza to znaczn ¾a

komplikacj ¾e, gdy·z trudno wówczas wprowadzíc uk÷ad korotuj ¾acy z magne-

tosfer ¾a, a korotacja z gwiazd ¾a nie gwarantuje stacjonarnósci. Dlatego w tej

rozprawie zosta÷o wprowadzone uproszczenie - sztywna korotacja magneto-

sfery pulsara.

14

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


Warto zauwa·zýc, ·ze O74 opracowa÷ bardzo szczegó÷ow ¾a drog ¾e otrzymywa-

nia równania pulsara. Wyszed÷ od podstawowych równań elektrodynamiki

- I i II równania Maxwella, wzoru na si÷ ¾e Lorentza w skrzy·zowanych polach

elektrycznym i magnetycznym oraz przyj ¾a÷ przybli·zenie magnetohydrody-

namiczne (por. pkt 3 rozdzia÷u 2.2). Droga taka jest tu nazwana „klasy-

czn ¾a” i omówiona w rozdziale 2.3. Skrótowo i z drobnymi b÷ ¾edami prezen-

tuje j ¾a tak·ze praca SW73, a bardziej wspó÷czésnie (ale niestety pobie·znie)

- przy okazji pionierskich obliczeń numerycznych - Contopoulos, Kazanas i

Fendt (1999, dalej CKF99). Aby nabrác orientacji w zagadnieniu dok÷adnego

wyprowadzenia (a nie tylko szkicu), nale·zy si ¾egn ¾ác do O74. W trudniejszych

momentach zastosowano tu metod ¾e zapo·zyczon ¾a z historii - poszukiwania

podobieństw w wyprowadzeniu O74 i SW73, rzadziej (gdy·z jest tam tylko

kilka wzorów) si ¾egaj ¾ac do CKF99. Ta ostatnia praca odgrywa znaczn ¾a rol ¾e

w rozdzia÷ach 3 i 4, omawiaj ¾acych zastosowanie komputera do obliczania

astro…zycznych rozwi ¾azań równania pulsara oraz wyniki.

Praca SW73 sygnalizuje jeszcze inn ¾a drog ¾e otrzymywania równania pul-

sara - metod ¾a wariacyjn ¾a (Wz. (16) SW73). U·zywaj ¾ac analogii wspinaczko-

wej, nazwa÷bym j ¾a „direttissim ¾a” - drog ¾a krótsz ¾a ale wymagaj ¾ac ¾a wi ¾ekszych

umiej ¾etnósci technicznych. Pomocne w odtworzeniu rozumowania O74 czy

SW73 by÷y prace F.C. Michela: zarówno jedno z pierwszych omówień równa-

nia pulsara [37], a tak·ze przegl ¾ad ówczesnych modeli magnetosfer pulsarów

[38].

Od tego miejsca wprowadzona jest konwencja przytaczania wzorów: nu-

mery wzorów pochodz ¾acych z innych prac oznacza si ¾e nawiasem i pisze jako

„Wz.” (z du·zej litery), a przy powo÷ywaniu si ¾e na wzory z niniejszej pracy

b ¾edzie si ¾e pisác „wz.” (z ma÷ej litery) i bez u·zycia nawiasu mi ¾edzy „wz.”

a numerem wzoru. W kolejnym podrozdziale (2.2) zostan ¾a omówione …zy-

czne warunki, jakie za÷o·zono, aby otrzymác równanie na pola i pr ¾ady w ma-

gnetosferze pulsara.
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2.2 Za÷o·zenia modelu magnetosfery

Charakter przyj ¾etych za÷o·zeń trzeba najpierw uzasadníc w świetle przyj ¾ete-

go modelu astro…zycznego. Te za÷o·zenia to:

1. Osiowa symetria (mo·zna zatem przyj ¾ác uk÷ad wspó÷rz ¾ednych walco-

wych). Za÷o·zenie to jest uzasadnione, o ile zajmujemy si ¾e przypadkiem

uzgodnionego rotatora, czyli pulsara, którego ós obrotu jest dok÷ad-

nie osi ¾a symetrii i pokrywa si ¾e z osi ¾a magnetyczn ¾a.

Rysunek 1: W modelu uzgodnionego rotatora (a) ós magnetyczna, m jest
równoleg÷a do osi obrotu,  . Dla rotatora nachylonego (b) ós magnetyczna
jest nachylona do osi obrotu pod k ¾atem ® nazywanym inklinacj ¾a.

Mo·zna oczywíscie od razu wysun ¾ác zastrze·zenie, ·ze gwiazda neutronowa

ustawiona dok÷adnie równolegle i pozostaj ¾aca w pró·zni by÷aby niez-

dolna do wygenerowania efektu pulsara. Z drugiej jednak strony taki

model jest naturalnym punktem wyj́scia do konstruowania modelu mag-

netosfery. To obecnóśc magnetosfery powoduje, ·ze pulsar nie promie-

niuje jedynie z cz ¾estóscia równ ¾a cz ¾estósci obrotu, ale w pe÷nym widmie

elektromagnetycznym. W nast ¾epnym kroku mo·zna próbowác uogól-

níc model pulsara i magnetosfery na przypadki konkretnych pulsarów

(np. dla Kraba, Veli, Gemingi i kilku innych), geometri ¾e których
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(czyli np. inklinacj ¾e czy nachylenie kierunku od pulsara do Ziemi

wzgl ¾edem osi magnetycznej pulsara) obserwatorzy wyznaczaj ¾a na pod-

stawie pomiarów optycznych, rentgenowskich lub radiowych (polary-

matrycznych). Przyj ¾ecie za÷o·zenia o stacjonarnósci magnetosfery

mo·zliwe jest pod warunkiem, ·ze za÷o·zymy w÷ásnie geometri ¾e uzgod-
nionego rotatora (rysunek 1) - inaczej otrzymuje si ¾e rozwi ¾azanie za-

le·zne od czasu. O tym szerzej w rozdziale 5.

2. Symetria odbicia wzgl ¾edem p÷aszczyzny równika. Celem tego za÷o·zenia

- podobnie jak poprzednego - jest ograniczenie obszaru obliczeń do jed-

nej ćwiartki osiowego przekroju przez pulsar (por. rysunek 2), podob-

nie jak to robili CKF99 czy inni autorzy [37]. Wbrew pozorom, jest

to mocne za÷o·zenie - zw÷aszcza gdy rozwa·zana jest struktura pr ¾adów

(znaki, po÷o·zenia i pr ¾edkósci ÷adunków kr ¾a·z ¾acych w magnetosferze).

Rysunek 2: Obszar obliczeń zaw ¾e·zony do jednej ćwiartki przekroju przez
pulsar i jego magnetosfer ¾e, wskutek za÷o·zenia o osiowej i równikowej symetrii.
Zaznaczony promień cylindra świat÷a dla przyk÷adowego pulsara.
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3. Zaniedbanie si÷ grawitacji i bezw÷adnósci w porównaniu z si÷ami elektro-

magnetycznymi. Ju·z Goldreich i Julian (1969) wyliczyli, ·ze proporcja

si÷y grawitacji do oddzia÷ywań EM dla elektronu wynosi dla przeci ¾et-

nego pulsara 10¡11 dla elektronu i 10¡8 dla protonu [16]. St ¾ad wniosek,

·ze dla pulsarów z polem magnetycznym B ~1012Gsi pr ¾edkósci ¾a rotacji

rz ¾edu u÷amka sekundy to przybli·zenie jest uzasadnione.

4. Brak kolizji cz ¾astek produkowanych w magnetosferze (wszystkie po-

wstaj ¾ace w obszarze linii otwartych pola magnetycznego cz ¾astki swo-

bodnie wydostaj ¾a si ¾e na zewn ¾atrz i s ¾a nast ¾epnie dodatkowo przyspiesza-

ne w stre…e wiatru magnetosfery - ang. wind zone).

5. Niezale·znóśc pól E, B od czasu. To za÷o·zenie b ¾edzie dyskutowane

w nast ¾epnym podrozdziale. Przyj ¾ecie go oznacza prostsz ¾a postác rów-

nań Maxwella, a dok÷adniej ich stacjonarnóśc.

Poj ¾ecia tego nie nale·zy mylíc z rozwi ¾azaniami stricte statycznymi, które

zak÷adaj ¾a brak ruchu. Stacjonarnóśc magnetosfery pulsara oznacza

tyle, ·ze uk÷ad i ruch linii pola magnetycznego B jest niezale·zny od

chwili, w której je mierzymy - podobnie jak w ruchu górskiego stru-

mienia daj ¾a si ¾e zauwa·zýc pewne sta÷e regularnósci: przep÷ywy, wiry

itp. Podobnie jak strumień p÷ynie na koszt pewnej energii (grawita-

cyjnej), tak i magnetosfera do podtrzymania swojej aktywnósci potrze-

buje źród÷a energii. Jest ni ¾a energia rotacji (i wtedy mówimy o pul-

sarach nap ¾edzanych rotacj ¾a - ang. rotationally powered pulsars) lub e-

nergia magnetyczna (która dominuje w przypadku tzw. magnetarów
- ang. magnetars). Jednak matematycy u·zywaj ¾a poj ¾ecia „statyczny”

do okréslenia wszelkich problemów niezale·znych od czasu (por. [45]).

Trzeba zatem pami ¾etác, ·ze w tej pracy jest omówiony problem staty-

czny (w sensie matematycznym) i jednoczésnie stacjonarny w rozumie-

niu …zycznym.

6. Sztywna korotacja magnetosfery w obr ¾ebie cylindra świat÷a - sze-

roko omówiona przy wyprowadzaniu równania pulsara metod ¾a elektro-

dynamiczn ¾a.
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Poj ¾ecie cylindra świat÷a oraz pe÷ne wyprowadzenie równania pulsara

zostanie przybli·zone w nast ¾epnym podrozdziale, 2.3.

2.3 Wyprowadzenie elektrodynamiczne („tradycyjne”)

Gdy popatrzy si ¾e na nawet najprostszy schemat pulsara, uwag ¾e przykuwa

rozró·znienie otwartych i zamkni ¾etych linii pola magnetycznego, co zosta÷o

zaznaczone na rysunku 3.

Rysunek 3: Pulsar i wewn ¾etrzna cz ¾éśc jego magnetosfery, z zaznaczonym
podzia÷em na linie otwarte i zamkni ¾ete pola. Pytanie, czy linie zamkni ¾ete
si ¾egaj ¾a a·z do cylindra świat÷a jest przedmiotem dyskusji (por. rozdzia÷ 5.1).
Tu za÷o·zono, ·ze tak.

Linie zamkni ¾ete le·z ¾a bli·zej gwiazdy, podczas gdy otwarte wydaj ¾a si ¾e nie

domykác (w rzeczywistósci domykaj ¾a si ¾e w nieskończonósci, choć ich uk÷ad

znacz ¾aco mody…kuje zjawisko rekoneksji - prze÷ ¾aczania linii pola magne-

tycznego, od ang. re-connection). Abstrakcyjn ¾a powierzchni ¾a oddzielaj ¾ac ¾a
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regiony wyst ¾epowania tych dwóch typów linii jest w÷ásnie cylinder świat÷a.

Jest on powierzchni ¾a, na której pr ¾edkóśc liniowa rotuj ¾acej magnetosfery jest

równa pr ¾edkósci świat÷a, c. Poniewa·z nic nie mo·ze poruszác si ¾e szybciej ni·z

świat÷o, przy zbli·zaniu si ¾e do cylindra świat÷a linie ulegaj ¾a odgi ¾eciu (ang.

sweepback) i magnetosfera rotuje ró·znicowo zamiast sztywno (jak w ob-

szarze wewn ¾etrznym korotacji pola B). W niektórych przypadkach (jak

u O74) przekrój przez cylinder mo·ze býc krzyw ¾a; na potrzeby tej pracy za-

k÷ada si ¾e kolektywne zachowanie linii pola - sztywn ¾a korotacj ¾e i prostolin-

iowóśc przekroju cylindra. Dla pewnych zjawisk …zycznych (np. trz ¾esienia

skorupy magnetara i uwolnienia „kuli ognistej” rozgrzanej plazmy - …reball’a)

za÷o·zenie o symetrii osiowej nie mo·ze býc utrzymane i poni·zszy opis wymaga

mody…kacji. Jednak dla samej magnetosfery i przyspieszania cz ¾astek prób-

nych w jej obr ¾ebie za÷o·zenia modelu wydaj ¾a si ¾e býc spe÷nione.

Pierwszym krokiem wyprowadzenia jest podanie wspó÷rz ¾ednych walco-

wych wektora pola elektrycznego E i magnetycznego B. Uk÷ad wspó÷rz ¾ed-

nych cylindrycznych jest tutaj najbardziej naturalny, gdy·z w modelu uzgod-
nionego rotatora wyst ¾epuje symetria osiowa. Wzór na sk÷adow ¾a poloi-
daln ¾a (biegunow ¾a, od ang. pole) pola B mo·zna znaléźc jako Wz. (2)

w CKF99:

BP =
rª£ Á̂

r
: (1)

Symbol ª oznacza skalarny potencja÷ a Á̂ - wersor w kierunku toroidalnym
(azymutalnym). Postác wzoru 1 zosta÷a przyj ¾eta a priori w pracy CKF99.

Jego uzasadnienie - podobnie jak wzoru 5 - znajduje si ¾e poni·zej wz. 45.

Dope÷niaj ¾ac ¾a do azymutalnej sk÷adow ¾a pola B we wspó÷rz ¾ednych walcowych

jest sk÷adowa biegunowa, zale·zna od (r;z) (odleg÷ósci od osi symetrii uk÷adu,

b ¾ed ¾acej w przypadku uzgodnionego rotatora tak·ze osi ¾a obrotu i sk÷adowej z,

„wysokósci”). We wspó÷rz ¾ednych walcowych wyst ¾epuje czynnik 1
r

we wzorze

na sk÷adow ¾a azymutaln ¾a gradientu, rª (por. wz. 88):

BP =
1

r

·
r̂
@ª

@r
+ Á̂

1

r

@ª

@Á
+ ẑ

@ª

@z

¸
£ Á̂: (2)
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Dalej mo·zna wykonác mno·zenie wersorów:

BP =
1

r

µ
r̂£ Á̂@ª

@r

¶
+
1

r

µ
ẑ£ Á̂@ª

@z

¶
; (3)

sk ¾ad wynika, ·ze:

BP = ẑ
1

r

@ª

@r
¡ r̂

1

r

@ª

@z
= [Br;0;Bz]: (4)

Jest to zgodne z intuicj ¾a (sk÷adowa biegunowa pola nie powinna zawierác

cz÷onu zale·znego od k ¾ata azymutalnego, Á). Sk÷adowa toroidalna pola mag-

netycznego B jest zadana wzorem 5 (Wz. (3) CKF99):

BÁ =
A(ª)

r
; (5)

sk ¾ad pe÷na postác wektorowa pola magnetycznego:

B(r̂;̂Á;̂z) = ¡r̂1
r

@ª

@z
+ Á̂

A(ª)

r
+ ẑ

1

r

@ª

@r
: (6)

Widác, ·ze wszystkie cz÷ony pola B s ¾a odwrotnie proporcjonalne do r. Teraz

trzeba przej́śc do generacji pola E przez pole B. Korzysta si ¾e tutaj ze Wz.

(4) CKF99 lub Wz. (1) O74:

E = ¡
 r

c
Á £B; (7)

gdzie  oznacza k ¾atow ¾a pr ¾edkóśc obrotu pulsara. Oznacza to, ·ze aby otrzy-

mác pole E z pola B, nale·zy wszystkie sk÷adowe pola B przemno·zýc przez

czynnik zale·zny liniowo od ra nast ¾epnie wykonác mno·zenie wektorowe wer-

sorów r̂;̂zprzez Á̂. Poniewa·z mno·zenie wersora Á̂ przez Á̂ daje 0 - jest obo-

j ¾etne, czy w zapisie wzoru na E wézmie si ¾e B, czy BP. Znak „-” we wzorze

bierze si ¾e natomiast z przyj ¾etej kolejnósci pisania wielkósci wektorowych

we wzorze 7 (znosi si ¾e z zamian ¾a mno·znej z mno·znikiem) i np. w uk÷adzie
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prawoskr ¾etnym (r;Á;z):

E =
 r

c

µ
¡r̂
1

r

@ª

@z
+ ẑ

1

r

@ª

@r

¶
£ Á̂ (8)

E = ¡
 r

c

µ
ẑ
1

r

@ª

@z
+ r̂

1

r

@ª

@r

¶
(9)

Ostateczny wzór na pole E wyra·zony przez odpowiednie wspó÷rz ¾edne pola B
ma postác:

E(r̂;̂Á;̂z) = ¡r̂
 r

c
Bz+ Á̂0¡ ẑ

 r

c
(¡Br) =

 r

c
(¡Bz;0;Br); (10)

Zgadza si ¾e on z praw ¾a cz ¾ésci ¾a Wz. (1) O74 i ze Wz. (11)-(12) z SW73.

Do dalszej cz ¾ésci wyprowadzenia nale·zy rozwa·zýc II równanie Maxwella

([26]; Wz. (2) O74):
4¼

c
J = r £B¡

1

c

@E

@t
; (11)

gdzie J - g ¾estóśc pr ¾adu, c- pr ¾edkóśc świat÷a a t- czas. Czynnik 4¼
c

bierze

si ¾e st ¾ad, ·ze operuje si ¾e tutaj w uk÷adzie jednostek CGS (centymetr - gram

- sekunda). Ostatni cz÷on równania 11 - z racji tego, ·ze rozpatruje si ¾e tutaj

tylko przypadek stacjonarny - mo·zna zaniedbác. Stacjonarnóśc oznacza tu

tyle, ·ze podstawowe parametry pulsara - na skutek rozwa·zanych tu procesów

(jak np. emisja wysokoenergetycznych cz ¾astek) - nie zmieniaj ¾a si ¾e. Dla krót-

kich okresów, choćby w skali ludzkiego ·zycia, jest to prawda - przeci ¾etny

pulsar spowalnia swój obrót o u÷amek milisekundy na stulecie. Znikomej

zmianie ulega tak·ze nat ¾e·zenie jego pola magnetycznego. Jest to wynik ol-

brzymiej energii zmagazynowanej w pulsarze na skutek inicjuj ¾acego go ko-

lapsu j ¾adra masywnej gwiazdy. Czasem, w którym przypadek stacjonarny

nie móg÷by býc rozpatrywany, jest czas porównywalny z czasem świecenia

takiego pulsara, a zatem rz ¾edu 106¡108 lat. W takich okresach czasu pulsar

mo·ze „w ¾edrowác” po wykresie P¡ _P (okres - zmiana okresu) i jego global-

nych parametrów nie mo·zna wtedy uznác za sta÷e. Mo·zna wi ¾ec napisác wzór
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11 bez sk÷adowej czasowej:

J =
c

4¼
r £B: (12)

T ¾e wielkóśc mo·zna wstawíc do równania na si÷ ¾e Lorentza (Wz. (1) CKF99,

[26]):
1

c
J£B+½eE = 0 (13)

gdzie ½e - g ¾estóśc ÷adunku w magnetosferze (warstwie maj ¾acej swój pocz ¾atek

na powierzchni pulsara i rozci ¾agaj ¾acej si ¾e daleko w g÷ ¾ab przestrzeni kos-

micznej, tam gdzie cz ¾astki s ¾a wysy÷ane i dok ¾ad propaguj ¾a si ¾e pola magnety-

czne i elektryczne). W celu wypisania wzoru na si÷ ¾e Lorentza w symetrycznej

formie trzeba wczésniej napisác I równanie Maxwella ([26]):

½e=
1

4¼
r ¢ E: (14)

W końcu otrzymuje si ¾e równanie wektorowe 15, odpowiadaj ¾ace dok÷adnie

Wz. (6) SW73 (czynniki c
4¼

si ¾e upraszczaj ¾a):

(r £B)£B+ (r ¢ E)E = 0: (15)

Teraz nale·zy przej́śc do wyliczenia podstawowych wielkósci opisuj ¾acych

pole elektromagnetyczne w s ¾asiedztwie pulsara: g ¾estósci ÷adunku elektryczne-

go, ½e i sk÷adowych g ¾estósci pr ¾adu Jr;JÁ;Jz - tak, aby pó́zniej jak najpe÷niej

opisác magnetosfer ¾e pulsara.

Ogólny wzór na dywergencj ¾e pola elektrycznego E w uk÷adzie wspó÷rz ¾ed-

nych ortonormalnych (krzywoliniowych) ma postác:

r ¢ E =
1

h1h2h3
[@1 (h2h3E1) +@2 (h1h3E2) +@3 (h1h2E3)]; (16)

Gdzie h1;h2;h3 - wyrazy na diagonali jakobianu przej́scia ze wspó÷rz ¾ed-

nych kartezjańskich do walcowych. Zatem we wspó÷rz ¾ednych walcowych ([26]

i wz. 89):

r ¢ E =
1

r
[@x (rEr) +@Á (EÁ) +@z(rEz)]; (17)
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r ¢E =
1

r

@

@r
(rEr) +

1

r

@EÁ
@Á

+
@Ez
@z
; (18)

Wyraz środkowy wzoru 18 pochodz ¾acy od sk÷adowej Á̂ zeruje si ¾e wskutek

osiowej symetrii problemu (por. punkt 1 rozdzia÷u 2.2). Ze wzorów na E
(wz. 10), B (wz. 6) otrzymuje si ¾e:

E(r̂;̂Á;̂z) = ¡
 

c

µ
@ª

@r
;0;
@ª

@z

¶
; (19)

sk ¾ad po zastosowaniu wzoru 14 otrzymác mo·zna zapisany w zmiennych wal-

cowych (r;z) i uk÷adzie CGS wzór na ½e:

½e= ¡
 

4¼c

·
1

r

@

@r

µ
r
@ª

@r

¶
¡
@2ª

@z2

¸
: (20)

W tym miejscu warto zwrócíc uwag ¾e na podobieństwo wz. 20 do Wz. (13)

SW73, z zastrze·zeniem, ·ze zmienne w pracy SW73 zosta÷y przeskalowane do

jednostek rozmiaru cylindra świat÷a, RLC = c
 
. Przy tym przeskalowaniu

trzeba uwzgl ¾edníc zamian ¾e zmiennych tak, aby otrzymác zarówno odpowiedni

wspó÷czynnik, jak i postác zale·znósci ½e od (r;z). Tak ¾a zgodnóśc uda÷o si ¾e

uzyskác dla wzoru na ½e. Ze Wzorami (14a)-(14c) na Jr;JÁ;Jz sytuacja jest

nieco inna: zale·znóśc funkcyjn ¾a uda÷o si ¾e odtworzýc, natomiast wspó÷czyn-

nika przed ca÷ym wzorem - nie. W podr ¾eczniku Jacksona [26] rozpisano

g ¾estóśc pr ¾adu, J, na sk÷adowe (patrz te·z wz. 12):

J =
c

4¼
(r £B) = r̂Jr+ Á̂JÁ+ ẑJz: (21)

We wspó÷rz ¾ednych walcowych takie mno·zenie oznacza (wz. 91):

r £B = 1

r

¯̄
¯̄
¯̄
¯

r̂ r̂Á ẑ
@
@r

@
@Á

@
@z

Br rBÁ Bz

¯̄
¯̄
¯̄
¯

(22)
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co po wstawieniu do wzoru 21 i wyliczeniu wyznacznika daje:

J =
c

4¼

·
r̂

µ
1

r

@Bz
@Á

¡ @BÁ
@z

¶
+ Á̂

µ
@Br
@z

¡ @Bz
@r

¶
+ ẑ

1

r

µ
@

@r
(rBÁ)¡

@Br
@Á

¶¸
:

(23)

Pochodne sk÷adowych r i zpola magnetycznego po Á - z warunku osiowej

symetrii - wynios ¾a:
@Bz
@Á

= 0;
@Br
@Á

= 0: (24)

Ze wzoru 6 na B(r̂;̂Á;̂z), wz. 24 na pochodne po (z;r) i rozpisania pr ¾adu

(wz. 23) na sk÷adowe otrzymuje si ¾e:

Jr= ¡
c

4¼

A0(ª)

r

@ª

@z
; (25)

JÁ = ¡ c

4¼r

·
@2ª

@z2
+r

@

@r

µ
1

r

@ª

@r

¶¸
; (26)

Jz=
c

4¼

A0(ª)

r

@ª

@r
: (27)

Wzory te s ¾a zgodne z SW73 co do rodzaju zale·znósci, jednak wydaje si ¾e,

·ze przy liczeniu wspólczynników poszczególnych sk÷adowych pr ¾adu SW73

pomylili si ¾e. Wskazuje na to identycznóśc tych wspó÷czynników z tym sto-

j ¾acym przy ½e, mimo, ·ze te dwie wielkósci s ¾a liczone z ró·znymi sta÷ymi pro-

porcjonalnósci wynikaj ¾acymi z I i II równania Maxwella (wz. 14 i wz. 11).

Istnieje natomiast pe÷na zgodnóśc z rachunkami O74, Wz. (3), (34) na JÁ
oraz Wz. (4), (39) na ½e (w tych ostatnich wzorach u O74 za÷o·zona zosta÷a

zale·znóśc  (ª), która tu zaniedbano).

Maj ¾ac tak okréslone wielkósci bazowe, szuka si ¾e zale·znósci pomi ¾edzy nimi.

W tym celu trzeba domno·zýc skalarnie przez BP wzór 13 na si÷ ¾e Lorentza.

Wyraz z E zniknie, gdy·z E jest iloczynem wektorowym BP i Á, czyli jest
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prostopad÷e do BP. Z ogólnego wzoru na iloczyn mieszany wektorów

BP ¢ (J£B) =

¯̄
¯̄
¯̄
¯

Br 0 Bz

Jr JÁ Jz

Br BÁ Bz

¯̄
¯̄
¯̄
¯
= Br(JÁBz¡JzBÁ) +Bz(JrBÁ¡JÁBr) =

(28)

= BÁ (BzJr¡BrJz) = 0: (29)

Równania 28 - 29 przedstawiaj ¾a odpowiednik Wz. (7) O74. Warto pami ¾e-

tác, ·ze przytoczona tutaj postác równania na si÷ ¾e Lorentza zawiera za÷o·ze-

nie, ·ze si÷a grawitacji i si÷a bezw÷adnósci s ¾a zaniedbywalne w porównaniu

z oddzia÷ywaniami elektrycznymi i magnetycznymi. Dla pól magnetycznych

rz ¾edu 1014 - 1015 Gaussów (jak ma to miejsce w magnetarach) i rzadkiej

plazmy jest to za÷o·zenie „bezpieczne”, natomiast dla pulsarów milisekun-

dowych, w których pola s÷abn ¾a, a rotacja jest szybka, za÷o·zenie to mo·ze nie

býc spe÷nione. W litaraturze nosi ono nazw ¾e magnetosfery bezsi÷owej
(ang. force-free magnetosphere). Dlatego prawa strona wzoru 29 wynosi 0.

Z warunku zerowania si ¾e lewej strony tego wzoru wynika, ·ze:

Jr
Br
=
Jz
Bz

=
c©

4¼
; (30)

JP =
c©

4¼
BP; (31)

gdzie © jest skalarn ¾a funkcj ¾a po÷o·zenia (Wz. (8) O74).

Teraz ponownie przemna·za si ¾e skalarnie wzór 13 na si÷ ¾e Lorentza. Tym

razem mno·znikiem jest pole elektryczne, E. Rezultatem jest:

½eE
2 +

1

c
E ¢ (J£B) = 0: (32)

Podobnie jak we wczésniejszym wyprowadzeniu, trzeba rozpisác iloczyn mie-

szany wektorów pami ¾etaj ¾ac o postaci sk÷adowych pola: E(r̂;̂Á;̂z)

¯̄
¯̄
¯̄
¯

Er EÁ Ez

Jr JÁ Jz

Br BÁ Bz

¯̄
¯̄
¯̄
¯
=
 r

c

¯̄
¯̄
¯̄
¯

¡Bz 0 Br

Jr JÁ Jz

Br BÁ Bz

¯̄
¯̄
¯̄
¯
= (33)
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=
 r

c
(¡BzJÁBz+BzJzBÁ+BrJrBÁ¡BrJÁBr) = (34)

=
 r

c

£
¡JÁ

¡
B2z+B

2
r

¢
+BÁ (JzBz+JrBr)

¤
= (35)

=
 r

c

£
¡B2PJÁ+BÁ (JP ¢BP)

¤
: (36)

Natomiast pierwszy czynnik domno·zonego wzoru 32 na si÷ ¾e Lorentza otrzy-

muje si ¾e pami ¾etaj ¾ac, ·ze EÁ = 0 i mno·z ¾ac skalarnie pozosta÷e sk÷adowe pola

E przez siebie. Podobnie jak w cz÷onie z iloczynem mieszanym, wy÷ ¾aczeniu

ulegnie czynnik  r
c

:

½eE
2 = ½e

¡
E2r+E

2
z

¢
= ½e

µ
 r

c

¶2 ¡
B2z+B

2
r

¢
; (37)

zatem pe÷na postác przekszta÷conego równania 32 na si÷ ¾e Lorentza (wzór 13)

wygl ¾ada tak:

µ
 r

c

¶2

B2P½e+
 r

c2
£
¡B2PJÁ+BÁ (JP ¢BP)

¤
= 0: (38)

Wzór 38 powy·zej jest zgodny z Wz. (9) O74, z tym, ·ze u O74 rol ¾e indeksu XÁ

(gdzie X - wielkóśc wektorowa: pole E, B lub pr ¾ad J) pe÷ni Xt, od toroidal.

Podstawiaj ¾ac za JP wielkóśc BP w ostatnim wyrazie wzoru 38, otrzymuje

si ¾e:

BÁ (JP ¢BP) = BÁ
c©

4¼
B2P: (39)

Mo·zna wi ¾ec podzielíc wszystkie wyrazy wzoru 38 przezB2P oraz wyeliminowác

powtarzaj ¾ace si ¾e wspó÷czynniki:

µ
BÁ
c©

4¼
¡JÁ

¶
 r

c2
+

µ
 r

c

¶2

½e= 0; (40)

 r½e¡JÁ+BÁ
c©

4¼
= 0: (41)

Równanie to jest pe÷nym odpowiednikiem Wz. (10) O74. Dalsza cz ¾éśc pracy

O74 opiera si ¾e na za÷o·zeniu sta÷ej pr ¾edkósci k ¾atowej tylko dla pojedynczej
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linii pola. W tej rozprawie przyj ¾eto, ·ze pr ¾edkóśc ta jest sta÷a dla wszystkich
linii, przynajmniej w obr ¾ebie cylindra świat÷a, tj. tam, gdzie linie pola B
mog ¾a korotowác z pulsarem. Pr ¾edkóśc t ¾e oznacza si ¾e przez  , podczas gdy

w pracy O74 wyst ¾epuje ona jako ®(P), gdzie P to odpowiednikª w niniejszej

pracy.

Maj ¾ac obliczone sk÷adowe pr ¾adu J (wzory 25 - 27) oraz pola magnety-

cznego B, wstawia si ¾e je do przekszta÷conego wzoru 29 na si÷ ¾e Lorentza:

BÁ (BzJr¡BrJz) = 0: (42)

Tylko zerowanie si ¾e nawiasu we wzorze 42 gwarantuje zachowanie ca÷ego

równania. O74 prezentuje zredukowane równanie na B (Wz. (35) w jego

pracy):

(BP ¢ r) (rBÁ) = 0: (43)

Przekszta÷ca si ¾e je, wpisuj ¾ac sk÷adow ¾a poloidaln ¾a pola magnetycznego, BP
i wykonuj ¾ac mno·zenie skalarne we wspó÷rz ¾ednych cylindrycznych:

¡r̂ 1
r

@ª

@z

@(rBÁ)

@r
+ ẑ

1

r

@ª

@r

@(rBÁ)

@z
= 0: (44)

Widoczne jest, ·ze równanie to mo·ze býc spe÷nione tylko dla szczególnej

postaci sk÷adowej pola BÁ, takiej, ·ze:

BÁ =
A(ª)

r
; (45)

tj. gdy funkcje w nawiasach b ¾eda wynosíc pewn ¾a liczb ¾e A, zale·zn ¾a od ª.

Wzór ten zosta÷ podany a priori jako 5 (takie za÷o·zenie nazywa si ¾e „anza-

cem”, od niem. ansatz), pewien argument na rzecz takiej postaci BÁ poda÷

O74. Do przeprowadzenia matematycznego dowodu na postaci wzorów 1

oraz 45 potrzebne jest za÷o·zenie osiowej symetrii i stacjonarnósci oraz wi ¾ez

na si÷ ¾e Lorentza w przybli·zeniu force-free:

½cE+ J£B = 0 (46)

Rozumowanie jest nast ¾epuj ¾ace. Z niezale·znósci pola B od czasu otrzy-
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muje si ¾e:

@B

@t
= 0 =) r £ E = 0 (47)

Z to·zsamósci wektorów rotE = rot(r©) = 0 (zerowania si ¾e rotacji gra-

dientu dowolnej funkcji) wynika, ·ze 9© : E = r©. Natomiast z symetrii

osiowej i warunku 47 wy÷ ¾acza si ¾e sk÷adow ¾a biegunow ¾a pola EP :

@©

@Á
= 0 =) EÁ = 0 =) E = [

@©

@r
;0;
@©

@z
] =: EP (48)

Ze zwi ¾azku pól E oraz B (wz. 7) mo·zna roz÷o·zýc pole B na sk÷adow ¾a

biegunow ¾a (BP) i azymutaln ¾a (BÁ):

B = BP +BÁÁ̂; BP = [Br;0;Bz]: (49)

Przy skalarnym domno·zeniu wzoru 46 przez B pierwszy cz÷on si ¾e zeruje

i otrzymuje si ¾e:

E ¢B = 0 =) EP ¢BP = 0: (50)

Z faktu, ·ze E ? BP mo·zna wnioskowác o postaci sk÷adowej biegunowej

pola B, takiej ·ze 9f : BP = fE £ Á̂ gdzie f - dowolna funkcja. Widác, ·ze

BP po domno·zeniu przez Á̂b ¾edzie prostopad÷e do tego wersora. Teraz nale·zy

wyliczýc dopuszczaln ¾a postác funkcji f, wyliczaj ¾ac iloczyn wektorowy naBP :

BP = fr©£ Á̂= f

¯̄
¯̄
¯̄
¯

r̂ Á̂ ẑ
@©
@r

1
r
@©
@Á

@©
@z

0 1 0

¯̄
¯̄
¯̄
¯
= [¡f@©

@z
;0;f

@©

@r
] (51)

Przekszta÷caj ¾ac prawo Maxwella i wykorzystuj ¾ac wz. 51 otrzymuje si ¾e:

r ¢B = 0 ^
@BÁ
@Á

= 0 =)
1

r
(¡
@

@r
(rf

@©

@z
) +

@

@z
(rf

@©

@r
)) = 0 (52)

@

@z
(rf

@©

@r
) =

@

@r
(rf

@©

@z
) (53)
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St ¾ad wynika, ·ze (dla relacji @©
@r
=@©
@z

b ¾ed ¾acej bijekcj ¾a, tj. gdy istnieje jed-

noznacznie wyznaczony tangens k ¾ata nachylenia pochodnych do osi x, z):

@(rf)
@r
@(rf)
@z

=
@©
@r
@©
@z

=) f=
H 0(©)

r
;8H: (54)

Mo·zna wykonác podstawienie:

ª := H (©) =) rª =rH (©) = H 0(©)r© = rfr© (55)

Sk ¾ad wynika, ·ze:

9ª : BP =
rª£ Á̂

r
; ª = ª(r;z) (56)

Podobnie wylicza si ¾e dopuszczaln ¾a postác sk÷adowej azymutalnej pola

B (domna·zaj ¾ac wektorowo przez B wzór 22 i wy÷ ¾aczaj ¾ac czynnik 1
r

przed

wyznacznik):

B£ (r £B) = ¡
1

r2

¯̄
¯̄
¯̄
¯

r̂ Á̂ ẑ

¡@ª
@z

rBÁ
@ª
@r

@
@z
(rBÁ)

@2ª
@z2

+r@
@r
(1
r
@ª
@r
) ¡ @

@r
(rBÁ)

¯̄
¯̄
¯̄
¯

(57)

Widác, ze w 3. wierszu wyst ¾epuj ¾a sk÷adowe pr ¾adu, takie jak we wz.

23, po wykrésleniu zeruj ¾acych si ¾e sk÷adowych pola B (wz. 24). Z prawa

Maxwella, wi ¾ezu 46 i wz. 48 otrzymuje si ¾e:

r £B =
4¼

c
J; ½cE+ J£B = 0; EÁ = 0 =) [B£ (r £B)]Á = 0

(58)

Mo·zna napisác wzór na ogóln ¾a postác pola BÁ (podobnie jak we wz. 54)

i u·zýc wz. 57:

@(rBÁ)
@r

@(rBÁ)
@z

=
@ª
@r
@ª
@z

=) BÁ =
A(ª)

r
;8A (59)
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Otrzymuje si ¾e pe÷ne wyprowadzenie wzorów 1 oraz 5, czyli wyjásnienie

genezy ansatzu:

9ª;A : B =
rª£ Á̂

r
+
A(ª)

r
Á̂; ª = ª(r;z): (60)

Postác funkcyjna A(ª) pozostaje do wyznaczenia, mo·zna j ¾a wyliczýc

tylko w pewnych szczególnych przypadkach. Analityczne wyznaczenie po-

staci A(ª) wzd÷u·z którejkolwiek z linii pola by÷oby równowa·zne pe÷nemu

rozwi ¾azaniu równania pulsara (Wz. (43) O74 lub wz. 67 tutaj) i stanowi

fascynuj ¾ace wyzwanie, jednak·ze od ponad 30 lat (odk ¾ad równanie to jest

znane) nikt nie znalaz÷ jego matematycznego rozwi ¾azania i trzeba zadowolíc

si ¾e szczególnymi przypadkami znajdowanymi przez komputery. Poszukiwanie

takich rozwi ¾azań stanowi clou niniejszej pracy i jest szczegó÷owo opisane

i dyskutowane w dalszych jej rozdzia÷ach (3. - 5.).

Celem otrzymania równania pulsara, bierze si ¾e sk÷adow ¾a biegunow ¾a przy-

taczanego wczésniej równania Maxwella na J (wz. 21), u·zywaj ¾ac do tego celu

to·zsamósci na iloczyn wektorowy we wspó÷rz ¾ednych walcowych. Pami ¾etaj ¾ac

o za÷o·zeniu osiowej symetrii i stacjonarnósci (odpowiednio wzory 24 i 21)

i korzystaj ¾ac ze wzoru 91 na mno·zenie wektorowe dostaje si ¾e:

JP =
c

4¼
(r £B)P = (61)

=
c

4¼

·
¡r̂@BÁ

@z
+ ẑ

1

r

µ
@

@r
(rBÁ)

¶¸
= (62)

=
c

4¼

·
¡r̂1
r

@A(ª)

@ª

@ª

@z
+ ẑ

1

r

µ
@A(ª)

@ª

@ª

@r

¶¸
= (63)

=
c

4¼

@A(ª)

@ª
BP: (64)

Ze wzorów 64 i 31 na JP wynika, ·ze:

© =
@A(ª)

@ª
: (65)

Wstawiaj ¾ac ten wynik do wzoru 41 i uwzgl ¾edniaj ¾ac wzór 45 oraz dziel ¾ac
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wszystkie wyrazy równania 41 przez czynnik c
4¼r

da si ¾e otrzymác odpowie-

dnik Wz. (42) w O74:

4¼
 r2

c
½e¡

4¼r

c
JÁ+A(ª)

@A

@ª
= 0: (66)

Aby z równania 66 otrzymác równanie pulsara, nale·zy tylko wstawíc

w miejsce ½e i JÁ odpowiednie funkcje (Wz. (34) i Wz. (39) w O74)

i pogrupowác wyrazy

@2ª

@r2
+
@2ª

@z2
¡ 1³
1¡

¡
 r
c

¢2´
"Ã

1 +

µ
 r

c

¶2
!
1

r

@ª

@r
¡A(ª)@A(ª)

@ª

#

= 0:(67)

Równanie 67 wyst ¾epuje w postaci kanonicznej w O74 Wz. (43), a w SW73

(Wz. (15)) i w CKF99 (Wz. (5)) w odmianie zwyczajnej, nie sprowa-

dzonej do formy kanonicznej. ·Zeby wypisác równanie 67 w prostszej formie,

przeskalowuje si ¾e zmienne r;zdo jednostek cylindra świat÷a (LC = light

cylinder), RLC :

x=
r

RLC
=
r 

c
; z=

z

RLC
=
z 

c
: (68)

Ostatecznie równanie pulsara przybiera postác:

(1¡x2)
·
@2ª

@x2
+
@2ª

@z2

¸
¡
1 +x2

x

@ª

@x
= ¡A(ª)A0(ª); (69)

gdzie (x;z) oznaczaj ¾a przeskalowane do jednostek RLC wspó÷rz ¾edne, a prim

przy A - ró·zniczkowanie po ª. AA0 mo·zna te·z zast ¾apíc przez F(ª), funkcj ¾e

źród÷a. Pracy CKF99 do równowa·znósci z O74 i SW73 brakuje znaku „-”

w pot ¾edze R2LC po prawej stronie równania.

W pracy SW73 pojawia si ¾e w pewnym miejscu wzmianka o mo·zliwósci

otrzymania równania pulsara inn ¾a metod ¾a. O niej w nast ¾epnym podrozdziale

(2.4).
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2.4 Otrzymywanie równania pulsara metod ¾a wariacyjn ¾a

Zaczyna si ¾e od wyprowadzenia równania Lagrange’a-Eulera w ogólnej

postaci. Zgodnie z regu÷ami analizy funkcjonalnej, jego spe÷nienie jest równo-

wa·zne zerowaniu si ¾e pierwszej pochodnej (wariacyjnej) pewnego funkcjona÷u

I[ª], czyli (jésli pochodna ta jest ci ¾ag÷a) istnienia punktu krytycznego (ek-

stremum) tego funkcjona÷u. Ogólnie I[ª] zapisác mo·zna jako ca÷k ¾e pewnej

wielkósci, F(ª;@iª), co do formy której istnieje jakás mocna intuicja:

I[ª] =

Z

 

dxdydzF(ª;@iª); (70)

gdzie  - rozpatrywany obszar o dowolnej liczbie wymiarów (tutaj: dwóch).

Warunek istnienia ekstremum mo·zna wyrazíc przez:

I[ª +±ª]¡I[ª] = ±I[ª] = 0: (71)

Wstawiaj ¾ac 71 do wzoru 70 otrzymuje si ¾e:

Z

 

"
@F

@ª
±ª+

X

i

@F

@(@iª)
±(@iª)

#

= (72)

=

Z

 

@F

@ª
±ª+

X

i

@

@xi

µ
@F

@(@iª)
±ª

¶
¡

X

i

·
@

@xi

µ
@F

@(@iª)

¶¸
±ª+:::;(73)

gdzie [:::] oznacza dalsze wyrazy rozwini ¾ecia w szereg Taylora. Drugi wyraz

rozwini ¾ecia 73 mo·zna przedstawíc jako:

0 =

Z

@ 

µ
@F

@(@iª)
±ª

¶
dSi (74)

Wstawiaj ¾ac wzór 74 do równania 73 mo·zna dostác:

Z

 

±ª

"
@F

@ª
¡

X

i

µ
d

dxi

@F

@(@iª)

¶#

= ±I[ª] = 0: (75)

Aby równanie 71 by÷o spe÷nione, wyra·zenie pod ca÷k ¾a we wzorze 75 tak·ze musi

si ¾e zerowác. Pomijaj ¾ac dalsze wyrazy rozwini ¾ecia otrzymuje si ¾e równanie
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Lagrange’a-Eulera dla pola:

@F

@ª
¡

X

i

µ
d

dxi

@F

@(@iª)

¶
= 0: (76)

Aby zastosowác równanie 76 do przypadku …zycznego, trzeba przyj ¾ác funkcj ¾e

F(ª;@iª). W pracy SW73 Wz. (16) ta funkcja jest ju·z podana, choć nie

zaznaczono tam, jakie przes÷anki doprowadzi÷y do takiej jej postaci (praw-

dopodobnie wyliczenie równań ruchu). Pozostaje zatem wyprowadzíc rów-

nanie pulsara stosuj ¾ac wzór 76 dla przypadku 2 zmiennych niezale·znych

(x;z). Aby zachowác jednolite oznaczenia, w tej pracy funkcja z SW73,

A(x;u) ´ ª(x;z). Przyjmuje si ¾e, ·ze we wz. 76 x1 = x oraz x2 = z. Pe÷na

postác funkcji podca÷kowej F to:

F(x;z;ª(x;z);ª0(x;z)) = f
¡
1¡x2

¢
"µ
@ª

@x

¶2

+

µ
@ª

@z

¶2
#

¡A2(ª)g
1

x
:

(77)

Dla pól E, B równanie Lagrange’a-Eulera w dwóch wymiarach zapisuje

si ¾e tak (por. [34]):

@F

@ª
¡
@

@x

Ã
@F

@(@ª
@x
)

!

¡
@

@z

Ã
@F

@(@ª
@z
)

!

= 0 (78)

Teraz oblicza si ¾e kolejne cz÷ony równania 78:

@F

@ª
= ¡2A(ª)A0(ª)1

x
; (79)

@F

@(@ª
@x
)
= 2

@ª

@x

1¡x2

x
; (80)

d

dx

Ã
@F

@(@ª
@x
)

!

= 2
@2ª

@x2

µ
1¡x2

x

¶
+ 2

@ª

@x

µ
1¡x2

x

¶0

= (81)

= 2
@2ª

@x2

µ
1¡x2

x

¶
+ 2

@ª

@x

µ
¡
1 +x2

x2

¶
: (82)

d

dz

@F

@(@ª
@z
)
= 2

@2ª

@z

µ
1¡x2

x

¶
+
@ª

@z
¢ 0: (83)
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Równania 79, 80 oraz 82, 83 wpisuje si ¾e do 78, dzieli przez 2
x

i dostaje:

A(ª)A0(ª) +
@2ª

@x2
¡
1¡x2

¢
+
@2ª

@z2
¡
1¡x2

¢
¡
@ª

@x

µ
1 +x2

x

¶
= 0: (84)

Po przekszta÷ceniu otrzymuje si ¾e wz. 85:

¡
1¡x2

¢ ·
@2ª

@x2
+
@2ª

@z2

¸
¡
1 +x2

x

@ª

@x
+A(ª(x;z))A0(ª(x;z)) = 0: (85)

Powy·zsze równanie jest odpowiednikiem Wz. (15) SW73. Podzielenie

go przez cz÷on (1 ¡ x2) stoj ¾acy przy drugich pochodnych A(x;u) pozwala

sprowadzíc je do postaci kanonicznej (patrz Wz. (43) O74). Do zastosowań

tej pracy postác 85 zupe÷nie wystarczy.

Jest te·z mo·zliwe rozumowanie w drug ¾a stron ¾e - odgadni ¾ecie funkcji dzia-

÷ania (por. wz. 77) na podstawie równania, które ma spe÷niác osi ¾agaj ¾ac

ekstremum. Zgaduje si ¾e wtedy mno·znik ca÷ego równania i korzystaj ¾ac z jego

w÷asnósci wylicza kolejne cz÷ony.

W nast ¾epnym podrozdziale (2.5) mowa b ¾edzie o równaniach pola gdy

spe÷nione jest równanie pulsara, a tak·ze o warunkach brzegowych tego rów-

nania.

2.5 Konsekwencje analityczne i ustalenie warunków -

brzegowych

Gdy spe÷nione jest równanie pulsara, mo·zna doszukác si ¾e szeregu jego na-

st ¾epstw. Jednym z nich jest prostsza postác równania na g ¾estóśc ÷adunku,

½e. Do jej otrzymania niezb ¾edne jest wyprowadzenie kilku równań pomoc-

niczych. Za punkt wyj́scia s÷u·z ¾a zwykle równania (4) i (5) z O74, a tak·ze kilka

matematycznych zale·znósci wi ¾a·z ¾acych równania na gradient i rotacj ¾e z me-

tryk ¾a, w której s ¾a rozwi ¾azywane. Rachunki mo·zna wykonywác we wspó÷rz ¾ed-

nych walcowych, naturalnych dla zagadnienia uzgodnionego rotatora (podob-

nie post ¾epowali SW74 i O74). Trzeba przy tym pami ¾etác, ·ze w O74 zosta÷o

przyj ¾ete pewne za÷o·zenie - brak sztywnej korotacji, tj. zró·znicowanie pr ¾ed-

kósci k ¾atowej w zale·znósci od linii pola B. Skutkuje ono dodatkowym cz÷onem
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we wzorze na ½e. Aby dowiéśc poprawnósci Równania (5) w O74, nale·zy wy-

pisác metryk ¾e we wspó÷rz ¾ednych walcowych:

gik=

2

64
1 0 0

0 r2 0

0 0 1

3

75 (86)

Odleg÷óśc w takiej metryce wyra·za si ¾e wzorem:

ds2 = (dr)2 +r2(dÁ)2 + (dz)2 = gikdx
idxk (87)

gdzie gik to elementy metryki. Ma ona zerowe elementy pozadiagonalne,

przez co nie wyst ¾epuje „mieszanie” wspó÷rz ¾ednych i daje si ¾e stosowác ogólne

wzory 88, 91.

Sk÷adowe gradientu w przypadku metryki ortogonalnej wynosz ¾a:

rf(x1;x2;x3) =
1

h1

@f

@x1
x̂1 +

1

h2

@f

@x2
x̂2 +

1

h3

@f

@x3
x̂3 (88)

Czynniki h1;h2;h3 s ¾a de…niowane poprzez elementy diagonalne macierzy gik
i wynosz ¾a:

h1 =
p
g11 = 1;h2 =

p
g22 = r;h3 =

p
g33 = 1: (89)

W szczególnym przypadku uk÷adu wspó÷rz ¾ednych walcowych gradient ten

mo·zna zapisác jako:

r( r2) =
·
@( r2)

@r
;
1

r

@( r2)

@Á
;
@( r2)

@z

¸
(90)

W tym przypadku zmiennymi niezale·znymi s ¾a r;z, natomiast  - inaczej ni·z

przyj ¾a÷ O74 - jest sta÷e i niezale·zne od linii pola magnetycznego B.

Podobnie jak z gradientem mo·zna post ¾apíc z rotacj ¾a, aby otrzymác wy-

st ¾epuj ¾ac ¾a we Wzorze (5) O74 jej sk÷adow ¾a Á̂. Ogólny wzór na wszystkie

sk÷adowe rotacji wektora A w metryce gik, z którego wyprowadza si ¾e wzór
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93, wygl ¾ada nast ¾epuj ¾aco:

r £A =
1

h1h2h3

¯̄
¯̄
¯̄
¯

h1x̂1 h2x̂2 h3x̂3
@
@x1

@
@x2

@
@x3

h1A1 h2A2 h3A3

¯̄
¯̄
¯̄
¯

(91)

Sk÷adowe pola magnetycznego w uk÷adzie cylindrycznym (A ´ B) to:

B = [Br;BÁ;Bz]: (92)

Sk÷adowa Á̂ iloczynu wektorowego ze wzoru (5) O74 i wzoru 91 wynosi:

¡
r r2 £B

¢
Á
=
1

r

¯̄
¯̄
¯̄
¯

r̂ r̂Á ẑ
@( r2)
@r

@( r2)
@Á

@( r2)
@z

Br rBÁ Bz

¯̄
¯̄
¯̄
¯
Á

= Br
@( r2)

@z
¡Bz

@( r2)

@r
:(93)

Ostatni wzór jest równowa·zny równaniu (4) O74. Aby dowiéśc s÷usznósci

Wzoru (5) O74, trzeba jeszcze wyprowadzíc pe÷n ¾a postác Wzoru (4) przy

za÷o·zeniu O74 o nierównomiernej rotacji:

E =
 r

c
(¡Bz;0;Br) (94)

r ¢E = 1
r

@

@r
(rEr)+

1

r

@EÁ
@Á

+
@Ez
@z

=
1

r

@

@r

µ
¡ r

2

c
Bz

¶
+0+

@

@z

µ
 r

c
Br

¶
=

(95)

=
1

r

@

@r

µ
¡
 r2

c

¶
Bz¡

 r

c

@Bz
@r

+
@

@z

µ
 r

c

¶
Br+

 r

c

@Br
@z

= (96)

=
1

r

@

@r

µ
¡
 r2

c

¶
Bz+

1

r

@

@z

µ
 r2

c

¶
Br+

 r

c

µ
¡
@Bz
@r

+
@Br
@z

¶
: (97)

Korzysta si ¾e tutaj z niezale·znósci zmiennych r, z (dopisuj ¾ac r
r

w 2. cz÷onie).

Mo·zna teraz wypisác Równanie (4) O74 w pe÷nej postaci, jeszcze bez za÷o·ze-

nia o sztywnej korotacji:

½e=
1

4¼
r ¢ E = 1

4¼

 r

c

µ
@Br
@z

¡ @Bz
@r

¶
+

1

4¼cr

·
Br
@( r2)

@z
¡Bz

@( r2)

@r

¸
:

(98)
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Jest udowodnione równanie (4) O74, a zatem i równanie (5) O74. Korzysta

si ¾e z niego podczas obliczeń prostszej postaci ½e. Do tego celu wyprowadza

si ¾e wzór (11) O74. Pochodzi on z przekszta÷cenia wzorów (5) i (10) O74.

Wzór (10) O74 zosta÷ podany jako wz. 41 w rozdziale 2.3, natomiast wzór

(5) wynika z równania (3) O74:

JÁ =
c

4¼

µ
@Br
@z

¡
@Bz
@r

¶
: (99)

Widoczne jest, ·ze pierwszy cz÷on równania 98 mo·zna zast ¾apíc przez  r
c2
JÁ

i otrzymác:

½e=
 r

c2
JÁ+

1

4¼cr

¡
r r2 £B

¢
Á
: (100)

Tak sformu÷owane równania 100 oraz (10) z O74 mo·zna rozwi ¾azác ze wzgl ¾edu

na ½e:

½e=
1

4¼

¡
 r
c

¢
©BÁ+

1
cr
(r r2 £B)Á

1¡
¡
 r
c

¢2 ; (101)

gdzie (O74 wzory (36), (38)):

rBÁ = A(ª); (102)

© =
dA

dª
: (103)

Mo·zna zatem napisác:

½e=
1

4¼

 
c
AdA
dª
+ 1

cr
(r r2 £B)Á

1¡
¡
 r
c

¢2 ; (104)

½e=
 

4¼c

AdA
dª
+ 1

 r
(r r2 £B)Á

1¡
¡
 r
c

¢2 : (105)

Teraz stosuje si ¾e wzór (5) O74 zamieniaj ¾ac 2. cz÷on w liczniku:

½e=
 

4¼c

AdA
dª
+ 1

 r

h
Br

@( r2)
@z

¡Bz@( r
2)

@r

i

1¡
¡
 r
c

¢2 ; (106)
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Nast ¾epnie ró·zniczkuje ostatni cz÷on licznika po r, korzystaj ¾ac po raz kolejny

z niezale·znósci zmiennych r; :

½e=
 

4¼c

AdA
dª
+ 1

 r
Br

@( r2)
@z

¡ 1
 r
Bz2 r

1¡
¡
 r
c

¢2 ; (107)

½e=
 

4¼c

AdA
dª
+ 1

 r
Br

@( r2)
@z

¡ 2Bz
1¡

¡
 r
c

¢2 : (108)

Jésli drugi cz÷on w liczniku równania 108 zeruje si ¾e, tj. jésli  jest niezale·zna

od z(co ju·z nie jest zgodne z za÷o·zeniami O74), wtedy:

@( r2)

@z
= 0; (109)

oraz:

½e=
 

4¼c

AdA
dª

¡ 2Bz
1¡

¡
 r
c

¢2 : (110)

Jest to przepisany w innych zmiennych ( r
c

´ x) wzór (6) z CKF99. Upro-

szczenia postaci ½e dokonuje si ¾e przy za÷o·zeniu, ·ze  = constdla wszystkich

linii pola magnetycznego B.

Teraz mo·zna przej́śc do warunków brzegowych równania pulsara. Z mate-

matycznego punktu widzenia jest to równanie nieliniowe eliptyczne drugiego

rz ¾edu. Nie jest oczywiste, czy posiada ono jednoznaczne rozwi ¾azanie. Prze-

szkod ¾a do jego obliczenia jest punkt  r
c

´ x= 1, w którym (por. mianownik

czynnika w równaniu 85 rozdzia÷u 2.4) wyst ¾apíc mo·ze osobliwóśc. Aby tak

si ¾e nie sta÷o, nawias kwadratowy musi si ¾e zerowác dla x= 1. Otrzymujemy

wtedy pierwszy warunek:

2
@ª

@x
= A(ª)

@A(ª)

@ª
: (111)

Jest on równowa·zny równaniu (7) CKF99, lub warunkowi podanemu pod

rysunkiem pracy SW73 wynikaj ¾acemu z równania (15) SW73. Równanie

111 obowi ¾azuje na powierzchni cylindra świat÷a. Powierzchnia ta u wi ¾e-

kszósci autorów ma kszta÷t cylindra. Jedynie O74 wprowadza inny kszta÷t,
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ze wzgl ¾edu na charakteryzuj ¾ace jego prac ¾e za÷o·zenie o ró·znicowej rotacji

magnetosfery. Wartóśc rozwi ¾azania równania pulsara mierzy si ¾e m.in. tym,

·ze funkcja A(ª) nie ma skoków czy nieci ¾ag÷ósci przy przej́sciu przez cylinder

świat÷a. Kolejnym warunkiem jest zerowanie si ¾e Br i skończonóśc Bz na osi

symetrii uk÷adu - osi obrotu gwiazdy, czyli:

¡
1

x

@ª

@u
x!0¡! 0; (112)

gdzie u´ z 
c

- tj. jest proporcjonalne do z, zatem:

1

x

@ª

@x
x!0¡! 2f(u) (113)

f(u) jest funkcj ¾a na osi symetrii, czyli osi z. W ogólnym zapisie:

ª(u;x)
x!0¡! ª(z;0) =: 2f(u): (114)

Teraz przekszta÷ca si ¾e równanie 113:

@ª

@x
» 2xf(u): (115)

Ca÷kowanie:

ª = x2f(u) +C(u): (116)

Sta÷ ¾a C(u) wyznaczýc mo·zna z warunku 112, ró·zniczkuj ¾ac:

1

x

·
x2
@f

@u
+
@C

@u

¸
= x

@f

@u
+
1

x

@C

@u

x!0¡! 0: (117)

Poniewa·z czynnik 1
x

! 1 gdy x! 0, czynnik C musi býc równy 0. W ten

sposób otrzymuje si ¾e warunek, ·ze ª » x2 w otoczeniu osi obrotu. Nast ¾epny

warunek wynika z ch ¾eci utrzymania skończonósci sk÷adowej Jz (por. rozdzia÷

2.3, wz. 21):

Jz=
A0(ª)

x

@ª

@x
=
A0(ª)

x
2xf(u) = A0(ª)2f(u): (118)
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W tym przypadku f(u) pe÷ni rol ¾e sta÷ej, jésli ca÷óśc ma býc skończona. St ¾ad:

A(ª) = ¡bª: (119)

Kolejne warunki brzegowe s ¾a zadane w pracy SW73. Wynikaj ¾a one z symetrii

uk÷adu wzgl ¾edem równika (por. punkt 2 rozdzia÷u 2.2). W takim uk÷adzie

Br = B' = 0. Br wyra·za si ¾e wzorem 4, a B' - wzorem 5. A(ª) jest sta÷e

wzd÷u·z ka·zdej linii pola (tak·ze tej zamkni ¾etej). Z faktu, ·ze wszystkie linie

pola maj ¾a býc g÷adkie tak·ze na równiku oraz z postaci wzorów na Br, B'
wynika warunek, ·ze A(0) = 0 (w stre…e sztywnej korotacji) i @ª

@u
= 0 na

równiku, czyli dla u= 0. To powoduje wa·zne nast ¾epstwa w uk÷adzie tych

linii i pr ¾adów magnetosferycznych - szerzej o tym w rozdziale 4.4.

Powy·zsze warunki brzegowe dobrze ilustruje rysunek 1 w SW73. Zazna-

czono na nim tak·ze tzw. lini ¾e krytyczn ¾a pola B, czyli tak ¾a, dla której ª = ªc
i A0(ª) = 0. Przecina ona jednoczésnie cylinder świat÷a pod k ¾atem prostym.

Teraz warto zaj ¾ác si ¾e postaci ¾a warunków brzegowych dla równania pul-

sara (wzory 69 lub 85). Z za÷o·zeń (por. rozdzia÷ 2.2) jakie przyj ¾eto dla tego

równania wynika, ·ze x i z s ¾a nieujemne. Jednak aby rozwi ¾azác ten prob-

lem, trzeba przyj ¾ác uzasadnione …zycznie warunki - w tym przypadku b ¾ed ¾a

one mieszane (Dirichleta i Neumanna). Zatem oprócz wz. 111 (dla punktu

osobliwego) x= 1 potrzeba jeszcze przyj ¾ác:

ª(0;z) = ª(x;1) = 0; x> 0; (120)

@ª

@z
(x;0) = 0; x< 1; (121)

ª(1;z) = ª(x;0) = ª(1;0); x> 1: (122)

Warunki te trzeba traktowác jako wyj́sciowe, w miar ¾e zmian w de…nicjach

wspó÷rz ¾ednych mody…kacji ulegnie tak·ze postác warunków brzegowych (por.

rozdzia÷ 3.3). Poniewa·z wzory 111 oraz 120 - 122 stanowi ¾a dobry przyk÷ad

warunków brzegowych, pokazane s ¾a na rys. 4.

Oddzielnym zagadnieniem jest odpowied́z na pytanie, jaki kszta÷t powinna
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Rysunek 4: Zaznaczono przyk÷ad mieszanych warunków brzegowych dla
macierzy (domen) U, V: a) wz. 120, b) i c) wz. 122, d) wz. 121 i e)
wz. 111. Samo rozwi ¾azanie „regularne” omówiono w rozdziale 4.3. Linia e)
pokrywa si ¾e z cylindrem świat÷a tj. granic ¾a domen.

miéc ostatnia otwarta linia pola - separatrysa. Jej nazwa bierze si ¾e st ¾ad,

·ze oddziela od siebie linie otwarte i zamkni ¾ete. Na temat jej po÷o·zenia,

kszta÷tu i wartósci potencja÷u, jaki przedstawia, spotyka si ¾e ró·zne opinie.

Zostan ¾a one przedstawione w rozdziale 5.1.
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3 Numeryczne rozwi ¾azywanie równania pul-

sara

3.1 Kompakty…kacja wspó÷rz ¾ednych do 2 domen

Aby otrzymác konkretne, znacz ¾ace …zycznie rozwi ¾azanie równania pulsara

drog ¾a obliczeń komputerowych, nale·zy wykonác kilka kroków. O nich tra-

ktuje ca÷y rozdzia÷ 3. Zosta÷ on podzielony na kilka cz ¾ésci. Ka·zda z nich

ogniskuje si ¾e na wybranej operacji matematycznej i przedstawia jej konse-

kwencje.

Pierwszym posuni ¾eciem jest przeskalowanie zmiennych walcowych do uk÷a-

du, w którym mo·zna policzýc pola E, B w dowolnej odleg÷ósci od pulsara

- zarówno w pobli·zu, jak i w punktach zmierzaj ¾acych do nieskończonósci

w x i z. W tym celu dokonuje si ¾e kompakty…kacji zmiennych zgodnie ze

wzorami:

u(r;y) = ª(x(r);z(y)); x(r) = r; z(y) =
y

1¡y
; (123)

w domenie wewn ¾atrz cylindra świat÷a (x< 1) oraz

v(r;y) = ª(x(r);z(y)); x(r) =
1

1¡r
; z(y) =

y

1¡y
; (124)

na zewn ¾atrz tego cylindra (x> 1). Oczywíscie, to przekszta÷cenie mo·zna

odwrócíc o ile jest bijekcj ¾a (odwzorowaniem ci ¾ag÷ym i ró·znowartósciowym)

w interesuj ¾acym obszarze, czyli jésli jakobian tego przekszta÷cenia jest ró·zny

od 0 i ci ¾ag÷y. W tym przypadku tak jest.

W ten sposób powstaj ¾a dwa prostok ¾atne obszary obejmuj ¾ace wycinek

magnetosfery b ¾ed ¾acy przedmiotem obliczeń. Wszystkie zmienne skaluj ¾ace

(r;y) maj ¾a zakres [0;1]. Nie ma tutaj zatem problemu nieskończonósci.

W wewn ¾etrznej domenie x(r) jest identycznósci ¾a ale w zewn ¾etrznej ju·z nie.

Gdy r! 0, x zmierza do 1, ale gdy r! 1 wtedy x! 1. Podobnie, gdy

y! 0 wtedy z! 0;a gdy y! 1, z! 1. Gdyby obszar obliczeń (x;z) by÷

skończony, trzeba by÷oby przyj ¾ác inne skalowanie. Szerzej o tym zagadnieniu
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w rozdziale 5.

Wszystko po to, by w skończonym obszarze (r;y) 2 [0;1] £ [0;1] mo·zna

by÷o zajmowác si ¾e nieskończon ¾a (lub bardzo oddalon ¾a od pulsara) przestrzeni ¾a

i okréslíc zachowanie pól i pr ¾adów w tej przestrzeni.

Teraz nale·zy wyprowadzíc postác równania pulsara w nowych wspó÷rz ¾ed-

nych (r;y). Poniewa·z w tym równaniu wyst ¾epuj ¾a pochodne II rz ¾edu, trzeba

je wpierw wyliczýc (wyrazíc stare pochodne w zale·znósci od nowych i dokonác

podstawienia). Zmienne zi roraz x i ynie zale·z ¾a od siebie, zatem jakobian

tego przekszta÷cenia wygl ¾ada tak:

J(r;y! x;z)wewn =

¯̄
¯̄
¯̄
1 0

0
³

y
1¡y

´0

¯̄
¯̄
¯̄: (125)

W zwyk÷ym, analitycznym zapisie:

@u

@r
=
@ª

@x

@x

@r
+
@ª

@z

@z

@r
=
@ª

@x
; (126)

@u

@y
=
@ª

@x

@x

@y
+
@ª

@z

@z

@y
=
@ª

@z

µ
y

1¡y

¶0

=
@ª

@z

1

(1¡y)2
: (127)

Ze wz. 126, 127 otrzymuje si ¾e:

@ª

@x
=
@u

@r
;

@ª

@z
= (1¡y)2

@u

@y
: (128)

Teraz wyliczýc mo·zna drug ¾a pochodn ¾a upo y(por. wz. 127):

@2u

@y2
=
@

@y

µ
@ª

@z

1

(1¡y)2

¶
= (129)

=
@2ª

@z2
1

(1¡y)4
+
@ª

@z

2

(1¡y)3
: (130)

@2ª

@x2
=
@2u

@r2
: (131)
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Na podstawie wz. 128 wzór 130 da si ¾e przekszta÷cíc do postaci:

@2u

@y2
=
@2ª

@z2
1

(1¡y)4
+
@u

@y
(1¡y)2 2

(1¡y)3
(132)

i wyrazíc jawnie 2. pochodn ¾a ª po z:

@2ª

@z2
= (1¡y)4

@2u

@y2
¡ 2(1¡y)3

@u

@y
: (133)

Zatem równanie pulsara (wz. 69 lub 85) wewn ¾atrz cylindra świat÷a (wz. 131

i 133) mo·ze býc wyra·zone w zmiennych (r;y) i ich pochodnych (w domenie

wewn ¾atrz cylindra świat÷a). Postác równania zasadniczo si ¾e nie zmienia, poza

wspó÷czynnikami przy pochodnych po y i dodatkowym cz÷onem z pierwsz ¾a

pochodn ¾a upo y:

(1¡r2)
·
@2u

@r2
+ (y¡ 1)4

@2u

@y2
+ 2(y¡ 1)3

@u

@y

¸
¡
1 +r2

r

@u

@r
= F(u) = A(u)A0(u):

(134)

Podobnie post ¾apíc mo·zna z funkcj ¾a na zewn ¾atrz cylindra świat÷a, v(r;y) -

(patrz wz. 124). Postác @2ª
@z2

jest ju·z wyliczona. Pozostaje wyrazíc pochodne

ª po (x;z) poprzez wyrazy z pochodnymi vpo (r;y). Jakobian tego prze-

kszta÷cenia wynosi:

J(r;y! x;z)zewn =

¯̄
¯̄
¯̄

¡
1
1¡r

¢0
0

0
³

y
1¡y

´0

¯̄
¯̄
¯̄: (135)

Odpowiednikiem wz. 126 dla domeny zewn ¾etrznej jest:

@v

@r
=
@ª

@x

@x

@r
+
@ª

@y

@y

@r
=
@ª

@x

1

(1¡r)2
; (136)

czyli:
@ª

@x
= (1¡r)2

@v

@r
;

@ª

@z
= (1¡y)2

@v

@y
: (137)

Druga pochodna vpo y jest taka sama jak we wz. 129 (z zamian ¾a u! v).
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Liczy si ¾e tylko pochodn ¾a po r:

@2v

@r2
=
@

@r

µ
@ª

@x

1

(1¡r)2

¶
= (138)

nast ¾epnie ró·zniczkuje si ¾e cz÷ony typu @x
@r

i wstawia (ze wz. 137):

=
@2ª

@x2
1

(1¡r)4
+
@v

@r

2

1¡r
: (139)

Sk ¾ad druga pochodna ª po xwynosi:

@2ª

@x2
= (1¡r)4@

2v

@x2
¡ 2(1¡r)3@v

@r
: (140)

Wstawiaj ¾ac wz. 140 i 133 do równania pulsara i wyra·zaj ¾ac wspó÷czynniki

w nowych zmiennych (r;y) otrzymuje si ¾e dla domeny na zewn ¾atrz cylindra

świat÷a równanie:

r(r¡ 2)
(r¡ 1)2

·
(r¡ 1)4

@2v

@r2
+ (y¡ 1)4

@2v

@y2
+ 2(y¡ 1)3

@v

@y

¸
+ (141)

+(r¡ 1)(3r2 ¡ 6r+ 2)@v
@r
= F(v) = A(v)A0(v): (142)

W nast ¾epnym podrozdziale (3.2) b ¾edzie mo·zna przésledzíc, jak dokonuje

si ¾e operacji zapisu funkcji z g÷adkich wspó÷rz ¾ednych krzywoliniowych do

macierzy.

3.2 Dyskretyzacja i zapis do macierzy U, V

Dyskretyzacja równania pulsara polega na zamianie jego ci ¾ag÷ej postaci

(zapisanej we wspó÷rz ¾ednych skompakty…kowanych) do macierzy. Jest to

przygotowanie do obliczeń numerycznych, które - w przeciwieństwie do mate-

matycznej analizy równań (w szczególnósci równania pulsara) przedstawionej

w rozdziale 2 - operuj ¾a na siatkach (ang. grid, lattice). Poci ¾aga to za sob ¾a

pewne konsekwencje, które zostan ¾a bli·zej omówione w rozdzia÷ach 4 i 5. Sym-

bolicznie tak ¾a zamian ¾e mo·zna zapisác jako:
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(r;y) ! (hj;hk); (143)

gdzie hnazywa si ¾e krokiem siatki. Mo·zna te·z napisác, ·ze:

Uj;k= u(hj;hk); Vj;k= v(hj;hk); (144)

j= 0;1;:::;n; k= 0;1;:::;n; h=
1

n
: (145)

Oznacza to, ·ze wczésniej u·zywane zmienne r, yzosta÷y zast ¾apione przez

zdyskretyzowane wspó÷rz ¾edne hj, hk, przy czym dla ka·zdej macierzy (U

lub V) wspó÷rz ¾edne te s ¾a numerowane oddzielnymi wskáznikami j, k, które

przejmuj ¾a jakby rol ¾e wspó÷rz ¾ednych. Przeliczenie do starych wspó÷rz ¾ed-

nych nast ¾epuje po przemno·zeniu j, kprzez h. Wielkóśc n jest wymiarem
macierzy.

Spodziewamy si ¾e, o czym b ¾edzie mo·zliwóśc przekonác si ¾e pó́zniej (por.

rozdzia÷y 4, 5), ·ze im mniejszy krok, tym wi ¾eksza dok÷adnóśc obliczeń (przy

zachowanych zakresach zmiennych analitycznych r, y). Niestety, ma to swoj ¾a

cen ¾e; jest ni ¾a czas potrzebny na wykonanie obliczeń i obci ¾a·zenie procesora.

W tym przypadku u·zyto procesorów Pentium IV z zegarami o cz ¾estotliwósci

rz ¾edu 1 GHz. Obliczenia trwa÷y od jednej do kilkudziesi ¾eciu godzin. Wyko-

nano te·z test zale·znósci jakósci wyników od kroku siatki (i tym samym rozmi-

aru macierzy). Jego wyniki zostan ¾a podane w rozdziale 4.

Wyra·zenie ca÷ego równania pulsara przez zmienne zdyskretyzowane j,

k polega na zast ¾apieniu wspó÷czynników stoj ¾acych przy kolejnych rz ¾edach

pochodnych po ri yodpowiednimi ilorazami ró·znicowymi (inne dla 1., inne

dla 2. pochodnej):

@u

@r
= @ru=

uj+1;k¡uj¡1;k
2h

; (146)

@2u

@r2
= @2ru=

@ru(r+h)¡@ru(r)
h

=
uj+1;k+uj¡1;k¡ 2uj;k

h2
; (147)
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@u

@y
= @yu=

uj;k+1 ¡uj;k¡1
2h

; (148)

@2u

@y2
= @2yu=

@yu(y+h)¡@yu(y)
h

=
uj;k+1 +uj;k¡1 ¡ 2uj;k

h2
: (149)

Wstawienie wzorów 146 - 149 do równania pulsara na u postaci ze wz.

134 daje:

(1¡r2)
·
@2u

@r2
+ (y¡ 1)4

@2u

@y2
+ 2 (y¡ 1)3

@u

@y

¸
¡
1 +r2

r

@u

@r
= (150)

= (1¡j2h2)[
uj+1;k+uj¡1;k¡ 2uj;k

h2
+ (kh¡ 1)4

uj;k+1 +uj;k¡1 ¡ 2uj;k
h2

+

(151)

+2 (kh¡ 1)3
uj;k+1 ¡uj;k¡1

2h
]¡

1 +j2h2

jh

uj+1;k¡uj¡1;k
2h

= F(Uj;k): (152)

Teraz nale·zy pogrupowác czynniki wokó÷uj+1;k, uj¡1;k, uj;k+1, uj;k¡1 i uj;k.

Wynosz ¾a one kolejno:

[
1

h2
(1¡j2h2)¡

1 +j2h2

jh

1

2h
]uj+1;k=

2j(1¡j2h2)¡ 1¡j2h2

2jh2
uj+1;k (153)

[
1

h2
(1¡j2h2) +

1 +j2h2

jh

1

2h
]uj¡1;k=

2j(1¡j2h2) + 1 +j2h2

2jh2
uj¡1;k (154)

(1¡j2h2)[(kh¡1)4
1

h2
+2(kh¡1)3

1

2h
]uj;k+1 =

1¡j2h2

h2
[(kh¡1)3(kh¡1+h)]uj;k+1

(155)
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(1¡j2h2)[(kh¡1)4
1

h2
¡2(kh¡1)3

1

2h
]uj;k¡1 =

1¡j2h2

h2
[(kh¡1)3(kh¡1¡h)]uj;k¡1

(156)

¡
2

h2
¡
1¡j2h2

¢ £
1 + (kh¡ 1)4

¤
uj;k: (157)

Wstawienie 153 - 157 do 151 - 152 prowadzi do równania pulsara dla

macierzy Uj;k (gdzie F - funkcja źród÷a):

(1¡j2h2) (2j+ 1)¡ 2
2jh2

uj+1;k+
(1 +j2h2) (2j¡ 1) + 2

2jh2
uj¡1;k+ (158)

+
1¡j2h2

h2
(kh¡ 1)3 [h(k+1)¡1]uj;k+1+

1¡j2h2

h2
(kh¡ 1)3 [h(k¡1)¡1]uj;k¡1¡

(159)

¡ 2

h2
¡
1¡j2h2

¢ £
1 + (kh¡ 1)4

¤
uj;k= F(Uj;k): (160)

Odpowiednie pochodne dla vzamiast u (por. wz. 141 - 142) wygl ¾adaj ¾a

identycznie jak we wz. 146 - 149, wstawienie ich do równania 141 - 142 daje:

r(r¡ 2)
(r¡ 1)2

·
(r¡ 1)4@

2v

@r2
+ (y¡ 1)4@

2v

@y2
+ 2(y¡ 1)3@v

@y

¸
+(r¡1)(3r2¡6r+2)@v

@r
=

(161)

=
jh(jh¡ 2)
(jh¡ 1)2

[(jh¡ 1)4 vj+1;k+vj¡1;k¡ 2vj;k
h2

+(kh¡ 1)4 vj;k+1 +vj;k¡1 ¡ 2vj;k
h2

+

(162)

+2 (kh¡ 1)3
vj;k+1 ¡vj;k¡1

2h
]+(jh¡ 1)

¡
3j2h2 ¡ 6jh+ 2

¢ vj+1;k¡vj¡1;k
2h

= F(Vj;k):

(163)

Wspó÷czynniki przy vj;k, vj+1;k, vj¡1;k, vj;k+1 i vj;k¡1 liczy si ¾e podobnie
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jak dla uwe wz. 153 - 157. Otrzymuje si ¾e analogiczn ¾a (jak dla Uj;k) postác

równania pulsara dla macierzy Vj;k:

jh¡ 1
2h

f(jh¡ 2)j[h(2j¡ 3)¡ 2]gvj+1;k+
jh¡ 1
2h

f(jh¡ 2)j[h(2j¡ 3)¡ 2]gvj¡1;k+
(164)

+
j(jh¡ 2)
(jh¡ 1)2

(kh¡ 1)3

h
[(kh¡ 1) +h]vj;k+1+

j(jh¡ 2)
(jh¡ 1)2

(kh¡ 1)3

h
[(kh¡ 1)¡h]vj;k¡1+

(165)

+
2j(2¡jh)
h(1¡jh)2

£
(1¡jh)4 + (1¡kh)4

¤
vj;k= F(Vj;k): (166)

Ró·znica w postaciach równań 158 - 160 oraz 164 - 166 bierze si ¾e z ró·znic

w sposobie zamiany zmiennych w wewn ¾etrznej i zewn ¾etrznej domenie ma-

gnetosfery.

Jest jasne, ·ze po transformacji wspó÷rz ¾ednych z ci ¾ag÷ych na dyskretne

warunki brzegowe przyjm ¾a inn ¾a postác. O tym poni·zej (podrozdzia÷ 3.3)

3.3 Warunki brzegowe dla domen u, v i macierzy U, V

Aby wykonác ca÷kowanie równania w postaci domen lub macierzy, nale·zy

zrekomponowác przyj ¾ete w rozdziale 2.5 warunki brzegowe. Dla domen - za-

tem we wspó÷rz ¾ednych skompakty…kowanych (por. rozdzia÷ 3.1) - warunki

brzegowe najlepiej zobrazowác gra…cznie. W matematycznym zapisie wygl ¾a-

daj ¾a one tak:

@u

@y
(r;0) = 0; u(0;y) = u(r;1) = v(r;1) = 0; v(r;0) = v(1;y) = u(1;0):

(167)

Oznacza to, ·ze na równiku pochodna @u
@y

zeruje si ¾e, na osi symetriiute·z si ¾e

zeruje, dla z=1 zarówno u, jak i vwynosz ¾a 0;a dla v- na równiku oraz na

zszyciu domen u, vwartóśc vjest równa wartósci uw punkcie osobliwym
Y, czyli na zetkni ¾eciu cylindra świat÷a z równikiem (Y-type singular point,
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por. [58]).

Wi ¾ez na sklejenie obu domen wyra·za si ¾e wzorem:

u(1;y) = v(0;y) = ª(y);
@u

@r
(1;y) =

@v

@r
(0;y) = ¡1

2
F(ª(y)): (168)

Oznacza to, ·ze na granicy obu domen przyjmuje si ¾e równóśc wartósci

z lewej i prawej strony (w granicy), oraz równóśc prawo- i lewostronnej

pochodnej wzd÷u·z ca÷ego cylindra świat÷a. Trzeba pami ¾etác, ·ze przekrój

cylindra w ogólnósci mo·ze nie býc prost ¾a (dla linii rotuj ¾acych niezale·znie

od siebie) i tylko za÷o·zenie sztywnej korotacji mo·ze sprowadzíc go do tej

szczególnej postaci.

Teraz nale·zy zastanowíc si ¾e, jakie s ¾a wi ¾ezy na funkcj ¾e źród÷a, F(ª) oraz

na sam potencja÷ skalarny, ª. Otó·z zak÷ada si ¾e, ·ze szukane rozwi ¾azanie

posiada sens astro…zyczny. W tym przypadku przyj ¾eto, ·ze w nieskończonósci

b ¾edzie d ¾a·zýc asymptotycznie do monopola, czyli (dla r= 1;y= 1):

ª(r;y) = ª0

Ã

1¡
yp
r2 +y2

!

: (169)

Poniewa·z funkcja źród÷a, F(ª), zale·zy od funkcji potencja÷u i jej pochod-

nej (por. wz. 111), mo·zemy dla tego przypadku wyliczýc jej postác:

F(ª) = ¡2ª
µ
1¡ ª

ª0

¶µ
2¡ ª

ª0

¶
: (170)

Wartóścª0 ma tutaj interpretacj ¾e ÷adunku monopola. B ¾edzie ona jednym

ze zmiennych parametrów w programie „Pulsar” (por. rozdzia÷ 3.5). Teore-

tycznie funkcja źród÷a i miara jej zbie·znósci do funkcji monopola stanowíc

mo·ze istotny test poprawnósci wyników symulacji.

Teraz mo·zna zaj ¾ác si ¾e zapowiedzianym wczésniej zagadnieniem transfor-

macji warunków brzegowych do postaci dyskretnej, czyli w macierzach U,

V. Zapis warunków 167 i 168 w postaci macierzowej równie·z przybiera

form ¾e dyskretn ¾a. Oznacza to, i·z skrajne wiersze i kolumny macierzy U,

V odpowiadaj ¾a brzegom ci ¾ag÷ych domen u, v. Dla macierzy (siatek) U,
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V obowiazuje numeracja (j, k) i ustalony odst ¾ep (h) mi ¾edzy s ¾asiaduj ¾acymi

wierszami i kolumnami. W ogólnósci móg÷by on býc ró·zny dla ró·znych fra-

gmentów macierzy, ale na pocz ¾atek mo·zna przyj ¾ác, ·ze jest jednorodny dla

ca÷ych macierzy U, V.

Pewn ¾a pomoc ¾a w zrozumieniu przej́scia z u, v do U, V jest rysunek 5

i tabelka 1.

Rysunek 5: Warunki brzegowe dla dyskretnej domeny U. Cyframi oznaczono
kolejne wiersze tabeli 1 opisuj ¾ace te warunki dla poszczególnych kraw ¾edzi.
Warto zwrócíc uwag ¾e, ·ze w tych równaniach rozgraniczono wn ¾etrze i brzegi
U - to oznacza, ·ze pojedynczy punkt na brzegu macierzy U mo·ze wp÷ywác
na wartósci wewn ¾etrzne do niego przylegaj ¾ace.

Przyk÷adowo, dla skrajnie lewej kolumny macierzy U0;k (odpowiada ona

x= 0, czyli osi symetrii uk÷adu, cyfra „1” na rys. 5) elementy si ¾e zeruj ¾a.

Dla górnej kraw ¾edzi domeny u, czyli górnego wiersza macierzy Uj;n (cyfra

„2”) wartóśc elementów tak·ze wynosi 0. Elementy skrajnie prawej kolumny,
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Un;k (cyfra „3”), wylicza si ¾e z funkcji źród÷a na zszyciu macierzy U, V i z e-

lementu z s ¾asiaduj ¾acej kolumny. Dla punktu Y separatrysy, Un;0 (cyfra „4”)

jest wyliczane poprzez interpolacj ¾e (z trzech s ¾asiaduj ¾acych punktów i dopa-

sowania p÷aszczyzn ¾a). I wreszcie dla elementów na równiku, dla którego

wiadomo, ·ze pochodna poª wynosi 0, elementy ostatniego wierszaUj;0 (cyfra

„5” na rys. 5) s ¾a zrównywane z tymi s ¾asiaduj ¾acymi od góry, ju·z we wn ¾etrzu

macierzy U. W ten sposób mo·zna sformu÷owác tabelk ¾e 1 dla macierzy U:

wyrazy macierzy U n wskázniki j k

U0;k= 0 0 0;1;:::;n

Uj;n = 0 0;1;:::;n n

Un;k= Un¡1;k¡ h
2
F(Un¡1;k) n 1;2;:::;n¡ 1

Un;0 = (1¡ 2h)Un¡1;1 +h(Un;1 +Un¡1;0) n 0

Uj;0 = Uj;1 1;2;:::;n¡ 1 0

Dla macierzy V warunki brzegowe wyra·za si ¾e podobnie (por. rysunek 6).

V0;k liczy si ¾e analogicznie jak Un;k, Vj;n jest górn ¾a kraw ¾edzi ¾a domeny v,

czyli pierwszym wierszem macierzyV (cyfra „2” na rys. 6) i wynosi 0 (podob-

nie jak Uj;n w tabeli 1 i na rys. 5). Vn;k (cyfra „3”) wyra·za ci ¾ag÷óśc ostatniej

otwartej linii pola i równy jest wartósci elementu w punkcie Y, podobnie

równikowa cz ¾éśc (czyli dolny wiersz, zaznaczony „4”) Vj;0, zás w punkcie

(1;1) tj. dla prawego górnego elementu macierzy (cyfra „5”) Vn;n li-

czone jest dopasowanie p÷aszczyzn ¾a, tak jak dla punktu Un;0. Trzeba jed-

nak wspomniéc, ·ze punkt ten nie ma tak kardynalnego znaczenia jak ten dla

macierzy U. Otrzymuje si ¾e tabelk ¾e 2:

wyrazy macierzy V n wskázniki j k

V0;k= V1;k+
h
2
F(V1;k) 0 1;2;:::;n¡ 1

Vj;n = 0 0;1;:::;n¡ 1 n

Vn;k= Un;0 n 1;2;:::;n¡ 1
Vj;0 = Un;0 0;1;:::;n 0

Vn;n = (1¡ 2h)Vn¡1;n¡1 +h(Vn;n¡1 +Vn¡1;n) n n

Taki zapis mo·ze býc ju·z źród÷em do wydania odpowiednich komend w j ¾ezy-

ku programowania Fortran. Z tabelek dla U, V widác, ·ze w przypadku
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Rysunek 6: Warunki brzegowe dla macierzy V, na zewn ¾atrz cylindra świat÷a.
Cyframi zaznaczono - tak, jak na rysunku 5 - kolejne wiersze tabeli 2. przed-
stawiaj ¾ace matematyczn ¾a postác tych warunków.

obliczeń komputerowych (por. rozdzia÷ 3.5 i nast ¾epne) jeden element macierzy

mo·ze wp÷ywác na inne. Oznacza to odst ¾epstwo od regu÷y matematycznej,

zgodnie z któr ¾a zbiór miary zero (czyli np. punkt na prostej, p÷aszczýznie

lub siatce) nie jest istotny dla wartósci rozwi ¾azania. Ta rozbie·znóśc stanowi

specy…k ¾e metod numerycznych. Ujemn ¾a ich stron ¾a jest otrzymywanie rozwi ¾a-

zań pozornych (artefaktów), zgodnych z równaniami wprowadzonymi przez

programist ¾e do komputera, ale niespe÷niaj ¾acych za÷o·zeń …zycznych. Dlatego

tak wa·zna jest drobiazgowa analiza wyników.

Przyk÷adowe warunki pocz ¾atkowe (w pierwszym ca÷kowaniu) dla kon…gu-

racji dipola wewn ¾atrz i monopola na zewn ¾atrz cylindra świat÷a reprezentuj ¾a

wzory (dla macierzy U, V):
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Uj;k=
j2(1¡hk)

h[j2(hk¡ 1)2 +k2]3=2
; (171)

Vj;k=
(1¡hj)hk

[(1¡hk)2 +h2k2(1¡hj)2]1=2
: (172)

Bior ¾a si ¾e one z postaci funkcji A i ª dla poszczególnych przypadków.

W pierwszym ca÷kowaniu funkcja próbna i funkcja źród÷a wynosz ¾a:

A(ª) = ª(2¡ª); F(ª) = ¡2ª(1¡ª)(2¡ª): (173)

Dla dipola (który nie jest rozwi ¾azaniem) przyjmowano w 1. ca÷kowaniu:

ª(x;z) = x2(x2 +z2)¡3=2: (174)

St ¾ad po uwzgl ¾ednieniu wzoru 144 dostaje si ¾e wz. 171. Analogicznie, wz.

172 bierze si ¾e z przyj ¾ecia dla monopola:

ª(x;z) = 1¡z(r2 +z2)¡1=2: (175)

W nast ¾epnym rozdziale zostanie omówione j ¾adro algorytmu ca÷kuj ¾acego

równanie pulsara. Zostanie te·z omówione liczenie promienia zbie·znósci
(ang. spectral radius) macierzy w÷asnej, M tego równania.

3.4 Integrator SOR i problem w÷asny dla macierzy rzad-

kiej, M

Kolejnym krokiem w stron ¾e zrozumienia numerycznego rozwi ¾azywania rów-

nania pulsara jest przésledzenie algorytmu ca÷kuj ¾acego, jego zbie·znósci i wy-
dajnósci (zwi ¾azanej z liczb ¾a iteracji potrzebn ¾a do osi ¾agni ¾ecia stabilnego

rozwi ¾azania). W przypadku programu u·zywanego do tej pracy jego sercem

jest tzw. integrator SOR (ang. successive overrelaxation method, [45]).

Nazwa integrator bierze si ¾e st ¾ad, ·ze chodzi tutaj o ca÷kowanie równania

ró·zniczkowego.

Matematycznym zagadnieniem rozpatrywanym w tym podrozdziale jest

numeryczne sformu÷owanie problemu dla równania ró·zniczkowego cz ¾astkowego
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II rz ¾edu, eliptycznego. Nie jest on standardowy, tylko niejednorodny (nie-

zerowa funkcja źród÷a), nieliniowy (wy·zsze ni·z liniowe wspó÷czynniki przy

drugich pochodnych ª) i nie ma jednorodnych warunków brzegowych tylko

mieszane (por. rozdzia÷ 3.3). Dlatego nale·za÷o si ¾egn ¾ác do sprawdzonej metody

rozwi ¾azywania, która jednoczésnie da÷aby si ¾e przystosowác do obliczeń na

jednoprocesorowym komputerze - czyli aby by÷a szybkozbie·zna i wydajna,

tj. pozwala÷a na uzyskanie wyników w ci ¾agu kilku-kilkudziesi ¾eciu godzin

pracy na procesorze Pentium IV, i nie wymaga÷a wi ¾ecej ni·z 256 MB pami ¾eci

RAM i kilkumegabajtowej pami ¾eci wymiany (co stanowi÷o pewne ogranicze-

nie w przypadku liczenia du·zych siatek, o wymiarach npowy·zej 100x100).

Algorytm SOR (por. [45]) jest pochodn ¾a innych, mniej wydajnych metod

numerycznych: Jacobiego i Gaussa-Seidela. Wszystkie trzy s ¾a przyk÷adami

metod relaksacyjnych, które z kolei - obok metod „szybkich” i macie-

rzowych - s÷u·z ¾a rozwi ¾azywaniu zagadnień z zadanymi warunkami brzegowymi.

Nast ¾epnym krokiem jest matematyczna synteza równania spe÷nionego

wewn ¾atrz obszaru i warunków brzegowych. Prowadzi ona do sformu÷owa-

nia problemu w j ¾ezyku metody skończonych ró·znic, zmierzaj ¾acej do okrésle-

nia postaci macierzy rzadkiej, M (ang. sparse matrix ), która spe÷nia rów-

nanie w÷asne problemu. Wtedy wspó÷czynniki przy pochodnych ª po ri y

oraz warunki brzegowe równania pulsara naª staj ¾a si ¾e odpowiednimi elemen-

tami tej macierzy. Macierz ta ma specy…czn ¾a w÷asnóśc - mianowicie liczba jej

niezerowych elementów jest proporcjonalna do n, a nie n2. Rozmieszczenie

poszczególnych elementów wzgl ¾edem diagonali M ®
® powoduje, ·ze macierz M

okrésla si ¾e jako trójdiagonaln ¾a z pr ¾a·zkami (ang. tridiagonal with fringes).

Aby otrzymác pe÷n ¾a postác macierzyM , nale·zy warunki brzegowe i warun-

ki wewn ¾atrz macierzy U, V zapisác w jednolitej formie. Wspó÷czynniki przy

uj+1;k, uj¡1;k, uj;k+1, uj;k¡1 i uj;k (odpowiednio, bj;k, aj;k, ej;k, dj;k i cj;k) s ¾a

wyliczone (wzory 158 - 160). Zakresy, po których przebiegaj ¾a wskázniki j,

k zawieraj ¾a si ¾e wewn ¾atrz macierzy U - w granicach 1;2;:::;n¡ 1. Warunki

brzegowe natomiast dla macierzy U (tabelka 1) trzeba wyrazíc przez czyn-

niki aj;k - ej;k tak, aby dla j i k obramowuj ¾acych wn ¾etrze macierzy U (1

lub n¡ 1, tj. przylegaj ¾acych do skrajnych) mo·zna by÷o wyliczýc pochodn ¾a.

St ¾ad czynniki crównaj ¾a si ¾e zawsze po÷owie odleg÷ósci mi ¾edzy punktami, h.
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Indeksy w tabelce 3 oznaczaj ¾a, ·ze np. w pierwszym wierszu wyrazy a0;k= 0,

b0;k = 0, c0;k = 2
h

itd., a wskáznik kprzebiega od 0 do n¡ 1. Dla macierzy

V tabelka ma nieznacznie inn ¾a postác.

indeksy a b c d e f j k

0;k 0 0 2
h

0 0 0 0 0;:::;n¡ 1
j;n 0 0 2

h
0 0 0 0;:::;n n

n;k ¡ 2
h

0 2
h

0 0 fn¡1;k n 1;:::;n¡ 1
n;0 ¡ 2

h
0 2

h
0 ¡ 2

h
¡ 2
h
Un¡1;1 n 0

j;0 0 0 2
h

0 ¡ 2
h
0 1;:::;n¡ 1 0

Równanie w÷asne dla macierzy U wynosi:

aj;kUj¡1;k+bj;kUj+1;k+cj;kUj;k+dj;kUj;k¡1 +ej;kUj;k+1 = fj;k (176)

j= 0;1;:::;n; k= 0;1;:::;n: (177)

Mo·zna teraz przekszta÷cíc (n+ 1)2 równań do postaci macierzowej de…-

niuj ¾ac indeks ® za pomoc ¾a starych wskázników j, k:

®(j;k) = (n+ 1)k+j+ 1: (178)

Transformacja odwrotna (wyra·zenie k, jprzez ®):

j(®) = modulo(®¡ 1;n+ 1); k(®) =
®¡ 1¡modulo(®¡ 1;n+ 1)

n+ 1
;

(179)

gdzie modulo oznacza reszt ¾e z dzielenia aprzez b.

Mo·zna wtedy ca÷ ¾a macierz Uj;k zapisác jako wektor o (n+1)2 wspó÷rz ¾ed-

nych:

X® = Uj(®);k(®) (180)

a nast ¾epnie zde…niowác „wektor źród÷a”, Y, te·z licz ¾acy (n+ 1)2 elementów:
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Y® = fj(®);k(®): (181)

Do sformu÷owania problemu w÷asnego potrzebna jest jeszcze pe÷na postác

macierzy M ¯
® . Do jej zde…niowania potrzeba wspó÷czynników stoj ¾acych przy

pot ¾egach Uj(®);k(®) w przekszta÷conych wz. 176 i 177. Indeksy j, kpodstawia

si ¾e do wz. 178 i otrzymuje:

M ®¡n¡1
® = dj(®);k(®); M ®¡1

® = aj(®);k(®); M ®
® = cj(®);k(®); (182)

M ®+1
® = bj(®);k(®); M ®+n+1

® = ej(®);k(®): (183)

Pozosta÷e elementy macierzy M (tj. dla ®;̄ = 0;1;:::;(n+ 1)2 i ¯ 6=
f®¡n¡1;®¡1;®;®+1;®+n+1g) wynosz ¾a 0. Dlatego macierz M okrésla si ¾e

mianem rzadkiej. We wz. 182 - 183 widoczne jest, ·ze pierwszy i ostatni ele-

ment stanowi ¾a pr ¾a·zki, a trzy środkowe wyrazy (M ®¡1
® , M ®

® i M ®+1
® ) stanowi ¾a

wspomnian ¾a wczésniej trójdiagonal ¾e. Macierz M - choć liczy (n+ 1)2 el-

ementów - nigdy nie jest w ca÷ósci zapisywana w pami ¾eci komputera. Aby

tak by÷o, wymýslono wydajne i szybkozbie·zne metody rozwi ¾azywania prob-

lemu w÷asnego (wz. 184) dla macierzy rzadkiej (por. [45]). Przyk÷ad prostej

macierzy rzadkiej obrazuje Rys. 19.0.3 z [45].

Problem w÷asny w zapisie wektorowym X®, Y® i M ¯
® przedstawia si ¾e tak:

M ¯
®X¯ = Y®: (184)

Jego rozwi ¾azywanie polega na kolejnych przybli·zeniach (iteracjach) a·z do

osi ¾agni ¾ecia po·z ¾adanej (zadanej parametrem, por. rozdzia÷ 3.5) dok÷adnósci.

Poniewa·z dla ka·zdego ® : M ®
® 6= 0, wzór na r-t ¾a iteracj ¾e wygl ¾ada tak:

X (r)
® =

Y(r¡1)®

M ®
®

¡ (185)

58

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


¡
1

M ®
®

³
M ®¡n¡1
® X

(r¡1)
®¡n¡1 +M

®¡1
® X

(r¡1)
®¡1 +M ®+1

® X
(r¡1)
®+1 +M ®+n+1

® X
(r¡1)
®+n+1

´
:

(186)

Dla jego zbie·znósci wymagane jest (por. [45]), aby modu÷ ka·zdej wartósci

w÷asnej macierzy D¡1(M ¡D), gdzie D jest cz ¾ésci ¾a diagonaln ¾a macierzy M

(tj. D®
® = M ®

®), by÷ ograniczony z góry przez liczb ¾e ½< 1. W praktyce

szuka si ¾e wartósci w÷asnych a potem sprawdza, czy najwi ¾eksza z nich nie jest

wi ¾eksza od 1. Liczb ¾e ½nazywa si ¾e promieniem zbie·znósci. W tym prob-

lemie by÷ on tak·ze parametrem zmiennym (por. rozdzia÷ 3.5), choć mo·zna go

wyliczýc analitycznie dla du·zych n. Potrzeba do tego dok÷adnej znajomósci

warunków brzegowych i rozmiaru siatki, n. Zgodnie z [45], metoda SOR

osi ¾aga zbie·znóśc po oko÷o n iteracjach, podczas gdy w metodach Jacobiego

i Gaussa-Seidela do zbie·znósci prowadzi oko÷o n2 iteracji.

Rozdzia÷ ten kończy matematyczne omówienie równania pulsara i jego

zastosowania w obliczeniach numerycznych. W rozdziale 3.5 przedstaw-

ione s ¾a zmienne parametry programu „Pulsar”, a tak·ze warunki, po spe÷nie-

niu których wyniki uznawano za optymalne. Same wyniki s ¾a umieszczone

w rozdziale 4.

3.5 Program „Pulsar” - dzia÷anie i ocena wyników

Program „Pulsar” mia÷ za zadanie obliczýc kszta÷t linii si÷ pola B dla za-

÷o·zonego modelu magnetosfery pulsara (por. rozdzia÷ 2.2). Z kszta÷tu tego

mo·zna otrzymác struktur ¾e pola E i pr ¾adów. Na wst ¾epie program czyta÷

plik z parametrami wej́sciowymi „pulsar.ini”. Nast ¾epnie, w zale·znósci od

wersji, liczy÷ pole z warunkami brzegowymi dla a) monopola wewn ¾atrz i na

zewn ¾atrz cylindra świat÷a, b) dipola wewn ¾atrz i monopola na zewn ¾atrz LC

(w nieskończonósci), c) usuni ¾etego dipola w wewn ¾etrznych warunkach brze-

gowych i monopola na zewn ¾atrz. Ró·znica mi ¾edzy przypadkami b) i c) jest

jedn ¾a z najbardziej frapuj ¾acych cech tej symulacji - szerzej o tym w rozdziale

4.

W miar ¾e post ¾epów w obliczeniach program ewoluowa÷: do czasu pisa-
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nia tej rozprawy istnia÷o co najmniej 8 jego wersji. Ka·zda stanowi÷a is-

totn ¾a odmian ¾e wzgl ¾edem poprzedniej. Np. pierwsza (v1) liczy÷a monopol

z pocz ¾atkow ¾a funkcj ¾a źród÷a w postaci sin, druga (v2) - to samo tylko z rozrzu-

tem przypadkowym, czwarta (v4) liczy÷a przypadek dipola wewn ¾atrz i roz-

szczepionego monopola na zewn ¾atrz, w pi ¾atej (v5) zastosowano po raz pier-

wszy nowy, ulepszony wzgl ¾edem CKF99 sposób dopasowywania i wyg÷a-

dzania funkcji źród÷a, szósta (v6) przesz÷a kolejn ¾a zmian ¾e algorymu zszy-

wania, co kilkakrotnie przyspieszy÷o symulacje i znacznie poprawi÷o stabil-

nóśc (w potocznym sensie, tj. obliczenia nie ulega÷y „zawieszeniu” w przy-

padkowych momentach), siódma (v7) pos÷u·zy÷a do zbadania czy faktycznie

pochodna @ª
@z

musi wynosíc 0 na równiku, a ósma (v8) mia÷a najwi ¾eksz ¾a

dok÷adnóśc zszywania i mog÷aby s÷u·zýc za punkt wyj́scia do modelowania

przyspieszania cz ¾astek promieniowania kosmicznego do najwy·zszych energii

(por. perspektywy, rozdzia÷ 6). Istnia÷y tak·ze liczne podwersje, gdy·z przez

kilka tygodni program by÷ mody…kowany praktycznie codziennie.

Owocem kolejnych zmian w programie by÷y drobne udoskonalenia natury

czysto technicznej. Warto wspomniéc automatyczn ¾a kompilacj ¾e pocz ¾awszy

od wersji 6, pomiar czasu pojedynczego ca÷kowania (nader praktyczny dla

szacowania czasu potrzebnego do dalszych obliczeń), zapis wyników optyma-

lizacji parametrów do pliku, wypisywanie wartósci b÷ ¾edu ca÷kowania, pomiar

b÷ ¾edu wzgl ¾ednego przy szacowaniu funkcji źród÷a, czy wreszcie próby uru-

chomienia programu na ró·znych procesorach - czasem na kilkadziesi ¾at godzin

- i porównanie wyników (przypomina to troch ¾e ide ¾e zrównoleglania obliczeń).

Program posiada÷ przejrzyst ¾a struktur ¾e (podzia÷ na podprogramy, umieszcze-

nie procedur w plikach zewn ¾etrznych, wydzielenie parametrów zmiennych)

oraz by÷ czytelny i ÷atwy do mody…kacji. Kolorowe rysunki (por. wyniki,

rozdzia÷ 4) zosta÷y sporz ¾adzone w środowisku Mathematica, a kompilacja

programu przy pomocy Lahey Developer w systemie operacyjnym Windows

XP Home Edition. Dla polepszenia waloru komunikacyjnego tej pracy za-

mieszczono schemat blokowy jednej z wersji „Pulsara” (por. rysunek 7).

Zasadniczym kryterium oceny rezultatów by÷a ci ¾ag÷óśc i g÷adkóśc (tj.

ci ¾ag÷óśc 1. pochodnej) linii si÷ pola w punkcie osobliwym x= 1, na granicy

domen u i v. Osi ¾agni ¾ecie zadowalaj ¾acej dok÷adnósci zszycia (por. wyniki,
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Rysunek 7: Najogólniejszy schemat blokowy programu „Pulsar” w fazie
testowania starych i poszukiwania nowych wyników. Kluczowym kryterium
by÷a zbie·znóśc rezultatów w obu domenach. O innych testach w teḱscie
rozdzia÷u.

rozdzia÷ 4), a tak·ze zbie·znósci i stabilnósci rozwi ¾azania przes ¾adza÷o o uz-

naniu go za warte dalszej analizy. Oprócz kryterium g÷adkósci funkcji ª

i jej pochodnych po x i z rozwi ¾azanie musia÷o býc stabilne, tj. nie oscy-

lowác na przestrzeni kolejnych iteracji. Oscylacje s ¾a zjawiskiem cz ¾esto spo-

tykanym w obliczeniach numerycznych i sygnalizuj ¾a brak jednoznacznósci

rozwi ¾azań, np. gdy poszukuje si ¾e minimum absolutnego a znajduje tylko

lokalne. Zbie·znóśc rozwi ¾azania wyst ¾epuje, gdy obserwuje si ¾e ustalenie tego

rozwi ¾azania na przestrzeni wielu iteracji - dla metody SOR (por. rozdzia÷

3.4) i wymiaru macierzy U, V rz ¾edu 100 zbie·znóśc nast ¾epowa÷a ju·z po 30

iteracjach, a nast ¾epne nie przynosi÷y ju·z znacz ¾acej zmiany kon…guracji.
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Nast ¾epnym testem jaki przeprowadzono w celu przekonania si ¾e o po-

prawnósci wyniku by÷o sprawdzenie k ¾ata, pod jakim ostatnia otwarta linia

pola (separatrysa) dochodzi÷a do równika w punkcie osobliwym typu Y.

Przyj ¾eto tu (inaczej ni·z Timokhin, por. rozdzia÷ 5.1), ·ze ów punkt le·zy

dok÷adnie na cylindrze świat÷a, tj. dlax= 1. K ¾at separatrysy da si ¾e szacowác

gra…cznie (mierz ¾ac k ¾at na wydruku z wynikami np. linijk ¾a czy k ¾atomierzem)

lub numerycznie - poprzez porównanie ilorazów ró·znicowych w kierunkach x

i z. Ta druga metoda jest bardziej dok÷adna, gdy·z jest wolna od artefaktów

wywo÷anych na wydruku wyników przez efekty numeryczne, np. zerowania

si ¾e pochodnej @ª
@z

w obr ¾ebie zamkni ¾etych linii pola B. Ponadto mo·zna mierzýc

1. pochodn ¾a w zale·znósci od zakresówxi zi akceptowác pomiar dopiero wte-

dy, gdy istnieje odpowiednia granica. Wynik porównywano z wartósci ¾a k ¾ata

separatrysy obliczon ¾a analitycznie, a wynosz ¾ac ¾a 77:3o (por. [17]).

Innym warunkiem, jaki powinno spe÷niác szukane rozwi ¾azanie, by÷a -

przynajmniej do pewnego stopnia - zgodnóśc z wczésniej otrzymanymi wy-

nikami, np. w CKF99 czy pó́zniejszych pracach [43]. W pocz ¾atkowym sta-

dium testowania programu „Pulsar” ten warunek by÷ traktowany prioryte-

towo. Po odtworzeniu wyników uzyskanych przez innych autorów pewn ¾a rol ¾e

zacz ¾e÷a odgrywác intuicja, zw÷aszcza w ocenie rozwi ¾azania, o którym w li-

teraturze si ¾e nie wspomina, a które okrésla si ¾e w tej pracy jako „regularne”

(por. rozdzia÷ 4.3).

Na pocz ¾atku dzia÷ania programu zwracano równie·z uwag ¾e na odtworze-

nie wszystkich za÷o·zeń modelu, warunków brzegowych, symetrii, zerowania

si ¾e funkcji ª b ¾ad́z jej pochodnych czy zgodnego z intuicj ¾a …zyczn ¾a przep÷ywu

pr ¾adów. Równie·z poprawnóśc zapisu danych do macierzy U, V by÷a przed-

miotem drobiazgowej analizy. Warunkiem niezmiennie istotnym i nie mody-

…kowanym w trakcie dzia÷ania programu by÷a asymptotyczna zbie·znóśc do

rozszczepionego monopola (czyli kon…guracji dwóch monopoli o przeciwnych

÷adunkach, umieszczonych na osi symetrii uk÷adu wspó÷rz ¾ednych walcowych).

Dzi ¾eki kompakty…kacji zmiennych x, z do r, yw nieskończonósci równie·z

mo·zna by÷o otrzymác wyniki. Jest to istotne udoskonalenie wzgl ¾edem prac

CKF99 czy analizy Timokhina (por. dyskusja, rozdzia÷ 5.1), którzy liczyli

domeny ograniczone do odpowiednio 8 i 30 promieni cylindra świat÷a, RLC .
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Teraz kilka s÷ów o parametrach, którymi manipulowano na wej́sciu i w sa-

mym kodzie programu (napisanym w j ¾ezyku Fortran 90). Pierwsze zosta÷y

zgromadzone w pliku „pulsar.ini”, który za ka·zdym razem by÷ czytany na

samym pocz ¾atku dzia÷ania programu „Pulsar”. Zalicza si ¾e do nich: rozmiar

siatkin;na której prowadzono obliczenia, promień zbie·znósci dobierany ekspe-

rymentalnie, liczba iteracji dla pojedynczego ca÷kowania, maksymalny b÷ ¾ad

ca÷kowania, wreszcie dwa niezale·zne od siebie wspó÷czynniki ¹1 i ¹2 - wagi,

z jakimi brano wartósci s ¾asiaduj ¾acych ze sob ¾a elementów macierzy U i V do

nast ¾epnego ca÷kowania. Czynnik ¹2 by÷ eliminowany na mocy równania ¹1+

¹2 = 1. Du·ze ¹1 oznacza÷o, i·z rozwi ¾azanie dla domeny wewn ¾etrznej, umia÷o

wi ¾eksz ¾a wag ¾e, a ¹1 < 0:5 dawa÷o preferencj ¾e obszarowi na zewn ¾atrz cylindra

świat÷a, v. Natomiast ¹3 oznacza wag ¾e, z jak ¾a brano ró·znic ¾e mi ¾edzy s ¾asiadu-

j ¾acymi elementami macierzy U i V do warunków brzegowych w nast ¾epnej

iteracji. Parametry ¹1 ¡ ¹3 zosta÷y po raz pierwszy wprowadzone w pracy

CKF99.

Jako test prawid÷owósci wyników badano ich symetri ¾e wzgl ¾edem wartósci

0:5 w przypadku monopola w obu domenach (por. rozdzia÷ 4.1). Rozwi ¾azania

by÷y podobne, ale zbiega÷y si ¾e w nieco inny sposób. Dla dipola (por. rozdzia÷

4.2) i rozwi ¾azania regularnego (por. rozdzia÷ 4.3) sprawdzian by÷ trudniejszy

do przeprowadzenia. Ogólnie stwierdzono du·z ¾a czu÷óśc programu na prakty-

cznie wszystkie parametry wej́sciowe. Pozosta÷e aspekty uzyskanych wyników

przedstawiono w rozdziale 4.

Parametrami, które dodano ju·z w trakcie dzia÷ania programu (po stwier-

dzeniu poprawnósci wst ¾epnych wyników) by÷y: w÷ ¾aczenie lub wy÷ ¾aczenie wy-

g÷adzania funkcji źród÷a F(ª) = AA0(ª) (zmienna logiczna) oraz ÷adunki

monopola b ¾ad́z dipola w centrum uk÷adu, odpowiadaj ¾acym po÷o·zeniu pul-

sara. Wyg÷adzanie by÷o potrzebne z przyczyn numerycznych (gdy·z punkty na

dyskretnym wykresie funkcji źród÷a uk÷ada÷y si ¾e parami), natomiast ÷adunek

regulowa÷ rozpi ¾etóśc wartósci funkcji ª i dziedzin ¾e funkcji źród÷a. Stwierdze-

nie liniowej zale·znósci dziedziny (rozci ¾ag÷ósci) funkcjiF(ª) od ÷adunku dipola

by÷o tak·ze przedmiotem testów (szerzej o tym w rozdziale 4.2).
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4 Wyniki i ich wst ¾epna interpretacja

4.1 Monopol

Podstawow ¾a cech ¾a potencjalnych rozwi ¾azań monopolowych by÷a ich zbie·z-

nóśc i g÷adkóśc - por. rysunek 8.

Rysunek 8: Optymalne rozwi ¾azanie dla przypadku rozszczepionego monopola
w obu domenach (macierzach U, V). Widác g÷adkóśc funkcji po ca÷kowaniu.
Mo·zna tak·ze zbadác ci ¾ag÷óśc jej pochodnej.

Je·zeli po kilkudziesi ¾eciu iteracjach osi ¾agni ¾eta zosta÷a g÷adkóśc, uznawano

to za sukces i zapami ¾etywano wartósci parametrów wej́sciowych. Stwierdzono

mo·zliwóśc ró·znorakiego zbiegania si ¾e do jednego rozwi ¾azania, w zale·znósci

np. od wartósci ¹1: przy ¹1 < 0:2 zbie·znóśc post ¾epowa÷a od mniejszych

wartósci ª, przy ¹1 > 0:8 - od wi ¾ekszych, tj. od „do÷u”. Obliczenia tutaj

by÷y najszybsze - przy pewnej wprawie o zbie·znósci mo·zna by÷o rozstrzygn ¾ác
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ju·z po kilkunastu minutach, czyli ok. 30 iteracjach. Jest to wynik podobny

do uzyskanego przez CKF99 (zbie·znóśc po 50 iteracjach). Innym testem by÷a

g÷adkóśc funkcji źród÷a na cylindrze świat÷a, x= 1. Zdarza÷o si ¾e (dla ¹1 < 0:2

i ¹3 = 0:01), ·ze funkcja wyliczona zbiega÷a do tej dla monopola (por. wz.

170) tylko w cz ¾ésci dziedziny.

Rysunek 9: Funkcja źród÷a, F(ª)=A(ª)A’(ª) dla przypadku rozszczepi-
onego monopola idealnie pokrywa si ¾e z wykresem obliczonym analitycznie.

Stwierdzono, ·ze ¹3 nie decyduje o jakósci rozwi ¾azań, natomiast istnieje

ogromna czu÷óśc na¹1. Wartóśc promienia zbie·znósci przyspiesza÷a obliczenia,

jésli zawiera÷a si ¾e w granicach 0:9¡0:995. Dalsze zbli·zanie go do 1 nie zmie-

nia÷o ju·z zbie·znósci. Tak·ze rozmiar siatki, n - choć móg÷by si ¾e wydawác

istotny (by÷ testowany w zakresie 30–200) nie wp÷ywa÷ na jakóśc wyników.

Natomiast wp÷ywa÷ znacz ¾aco na czas obliczeń - ten z grubsza by÷ ~n2. Przyj ¾e-

cie ¹1 = 0:5 powodowa÷o, ·ze funkcja źrod÷a ró·zni÷a si ¾e od monopola w środku

dziedziny, a zbiega÷a na jej krańcach. Zdarza÷y si ¾e te·z oscylacje rozwi ¾azań

z okresem 2-3 iteracje. Ponadto testowano zbie·znóśc do funkcji źród÷a dla

ró·znych rodzajów odst ¾epstwa: dodanego sinusa, czy funkcji przypadkowego
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rozrzutu. We wszystkich przypadkach funkcja źród÷a zbiega÷a po kilkunastu

iteracjach do monopola (wygl ¾ad rozwi ¾azania po osi ¾agni ¾eciu zbie·znósci przed-

stawia rys. 9).

Rysunek 10: Linie sta÷ego potencja÷u, ª z na÷o·zonymi wektorami gradientuª
dla rozwi ¾azania z dipolem w środku i w zwyk÷ych, prostok ¾atnych wspó÷rz ¾ed-
nych (przed kompakty…kacj ¾a). Rysunek do rozdzia÷u 4.2.

Ostatecznie, prawid÷owe rozwi ¾azanie dla monopola uzyskano dla zestawu

parametrów: n = 100, ¹1 = 0:9, ¹3 = ¡2:0, rjcb= 0:998, eps= 0:0001,

maxits= 2000. Te dwa ostatnie parametry oznaczaj ¾a, ·ze gdy liczba iteracji

w obr ¾ebie jednego ca÷kowania przekracza 2000 lub gdy b÷ ¾ad jest mniejszy od

66

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


0:0001, wynik si ¾e zapisuje i przechodzi do nast ¾epnego ca÷kowania. Rozwi ¾a-

zanie monopola by÷o chronologicznie pierwsze i najprostsze. Wygl ¾ad linii

pola by÷ krzywoliniowy za spraw ¾a wczésniej dokonanej kompakty…kacji wspó÷-

rz ¾ednych. Kszta÷t obliczonej funkcji źród÷a idealnie pokrywa÷ si ¾e z teorety-

cznym (por. rysunek 9).

4.2 Dipol

Rozwi ¾azanie dipolowe przedstawia÷o wi ¾eksz ¾a trudnóśc, ale by÷o te·z fas-

cynuj ¾ace. Jakósciowa ró·znica mi ¾edzy rozszczepionym monopolem (ang. split

monopole) a dipolem tkwi÷a w warunkach brzegowych zadanych dla domeny

wewn ¾atrz cylindra świat÷a. Nast ¾epnym wyzwaniem by÷o sklejenie obu domen

w ci ¾ag÷y i g÷adki sposób i udowodnienie stabilnósci rozwi ¾azania dla ró·znych

siatek - od n = 30 do n = 350. Podobnie jak dla monopola, n zmienia÷o

radykalnie czas obliczeń, ale nie jakóśc rozwi ¾azań. Siatka n= 100 (lub 80)

by÷a najbardziej odpowiednia: krok nie by÷ zbyt du·zy, a czas obliczeń by÷

rz ¾edu godzin.

Widoczne na p÷aszczýznie x, zwzory by÷y znacznie bardziej zró·znicowane

ni·z dla monopola (por. rysunek 11). Zbie·znóśc uzyskano po kilkudziesi ¾eciu

próbach i znacznych mody…kacjach programu „Pulsar”. Po drodze odkryto

rozwi ¾azanie „regularne” (por. rozdzia÷ 4.3) i dopiero wstawienie co najmniej

1 (!) punktu dla dipola w warunkach brzegowych pozwoli÷o na otrzymanie

stabilnego rozwi ¾azania „mieszanego”: dipola wewn ¾atrz i rozszczepionego

monopola na zewn ¾atrz cylindra świat÷a. Mody…kowano tak·ze ÷adunek pocz ¾a-

tkowy dipola, w odpowiedniej procedurze programu. O zbie·znósci mo·zna

by÷o przes ¾adzíc po minimum godzinie od rozpocz ¾ecia ca÷kowania. Dla le-

pszej dok÷adnósci w obrazowaniu funkcji źród÷a wprowadzono wyg÷adzanie.

Otrzymywano w ten sposób krzyw ¾a podobn ¾a do analitycznej, bez numery-

cznych efektów uk÷adania si ¾e punktów w pary. Pewien problem stanowi÷o

uporanie si ¾e z przeskokami mi ¾edzy ró·znymi kon…guracjami. Trzeba by÷o

pami ¾etác o tym, ·ze wynik stanowi ¾a dwie domeny, które naprzemiennie s ¾a

ca÷kowane. Gdy wýswietlone zostan ¾a wyniki dla jednej domeny policzonej

a drugiej w trakcie obliczeń, rezultat nie jest miarodajny - nie ma wówczas
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Rysunek 11: To samo co na rysunku 8, tylko dla rozwi ¾azania dipol +
monopol. W lewym dolnym rogu (x= 0, z= 0) widoczny charakterystyczny
dla dipola uk÷ad linii pola B. Macierze U, V liczono w tym przypadku na
siatkach 30 x 30.

sklejenia domen, tylko skok na ich granicy.

W pewnym momencie zorientowano si ¾e, ·ze odnawianie dipola za ka·zdym

ca÷kowaniem mo·zna zast ¾apíc wstawieniem go do warunków brzegowych. Wte-

dy zamiast mody…kowác ÷adunki dipola w dwóch miejscach mo·zna by÷o wymu-

szác dipol na kraw ¾edzi macierzy U (wystarczy÷ do tego jeden punkt!). Roz-

wi ¾azanie by÷o zupe÷nie inne - zamiast „regularnego”, bez ÷adunku (por. roz-

dzia÷ 4.3) wewn ¾atrz otrzymano dipol. Dobrze by÷o widác struktur ¾e pola

magnetycznego (por. rys. 12).

Tak·ze funkcja źród÷a by÷a g÷adka, zw÷aszcza po zmody…kowaniu algo-

rytmu dopasowywania warunków brzegowych w obu domenach (por. rysunek
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Rysunek 12: Struktura pola magnetycznego dla sklejonych macierzy U
(wewn ¾atrz) i V (na zewn ¾atrz cylindra świat÷a). Widoczny charakterysty-
czny dla rozwi ¾azania dipolowego (w środku) „komin” linii oznaczaj ¾acy du·ze
zmiany potencja÷u, ª.

13). Mia÷a miejsce zerowe w punkcie równowa·zenia si ¾e pr ¾adów (wychodz ¾acego

i powrotnego - tzw. linia zerowego pr ¾adu) i rozci ¾aga÷a si ¾e w dziedzinie

odpowiadaj ¾acej ÷adunkowi dipola (zale·za÷a od niego liniowo). Rozmiar siatki

nnie wp÷ywa÷ na jakóśc wyników ani optymalne parametry.

Wartósci dla optymalnych wyników wynosi÷y: set_u_1_dipl! 0:5¡2:0
(najlepszy dla 1:36), n= 100, rjcb= 0:98, maxits= 5000, eps= 0:00001,

¹1 = 0:86, ¹3 = ¡1:5. Sprawdzono numerycznie, ·ze rozmiar siatki nie

wp÷ywa na wyniki w zakresie n od 50 do 200. Liczba ca÷kowań wynosi÷a mi-

nimum kilkadziesi ¾at, a dla obliczeń rozstrzygaj ¾acych - kilkaset. Sprawdzano

równie·z jakósciow ¾a zale·znóśc wyniku od liczby punktów, w których za÷o·zono

dipol (ruod 1 do 8) w warunkach brzegowych - tu zale·znósci tak·ze nie by÷o,
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Rysunek 13: Funkcja źród÷a dla rozwi ¾azania mieszanego, tj. dipola w dome-
nie wewn ¾etrznej i monopola w zewn ¾etrznej. Przed ulepszeniem algorytmu
„zszywania” nie by÷o mo·zliwe osi ¾agni ¾ecie g÷adkiej funkcji z ci ¾ag÷ ¾a pochodn ¾a
po ª.

ju·z po kilku iteracjach zbie·znóśc dla ru= 5 by÷a identyczna jak dla ru= 1.

Stwierdzono te·z brak potrzeby zwi ¾ekszania siatek powy·zej n = 150 - dla

siatki n= 350 wyniki by÷y identyczne, a czas jednego ca÷kowania wynosi÷ 15

minut.

4.3 Rozwi ¾azanie ”regularne”

Jak ju·z wspomniano, rozwi ¾azanie to pojawi÷o si ¾e przypadkowo podczas

prób obliczenia rozwi ¾azania „mieszanego” - dipola wewn ¾atrz i rozszczepionego

monopola na zewn ¾atrz cylindra świat÷a.

Do pewnego momentu liczono je bez wymuszania dipola jako warunku

brzegowego w pobli·zu punktu (0;0) w macierzy U. Otrzymano wówczas
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Rysunek 14: Rozwi ¾azanie dla monopola na zewn ¾atrz ale bez dipola w cen-
trum uk÷adu. Pozosta÷e warunki brzegowe identyczne jak dla rozwi ¾azania
mieszanego na rysunku 11.

wykres w pe÷ni zgodny z zadanymi warunkami brzegowymi, ale pole wydaje

si ¾e „beźzród÷owe” - najbardziej przypomina dysk protogwiezdny bez obiektu

w centrum. Wykres ª oraz F(ª) s ¾a przedstawione na rysunkach 14 - 16.

Wartósci parametrów na wej́sciu wynosi÷y odpowiednio: n= 100, rjcb=

0:98, maxits= 5000, eps= 0:00001, ¹1 = 0:8, ¹3 = ¡1:5, zatem podob-

nie jak dla dipola. Istotn ¾a ró·znic ¾a w za÷o·zeniach jest warunek brzegowy

w miejscu gwiazdy. Rozwi ¾azanie jest zgodne z za÷o·zeniami modelu i kryte-

riami poprawnósci wyników (por. rozdzia÷ 3.5). Pojawi÷o si ¾e po kilku ca÷kowa-

niach, aby zyskác stabilnóśc po kilkunastu. Funkcja źród÷a jest podobna do
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Rysunek 15: Topogra…a potencja÷u ª dla rozwi ¾azania bez dipola w środku -
to jedyna ró·znica w warunkach brzegowych w porównaniu z map ¾a ª przed-
stawion ¾a na rysunku 12. Mo·zna przésledzíc, jak zachowane s ¾a warunki na
kraw ¾edziach domen - por. rysunki 5 oraz 6.

monopola, jednak w cz ¾ésci powy·zej osi x ju·z od niego odbiega. Świadczy

to o tym, ·ze nie istnieje uniwersalne dopasowanie funkcji źród÷a dla wszyst-

kich rodzajów rozwi ¾azań. Wystarczy zmieníc jeden (!) punkt w warunkach

brzegowych, a charakter zbie·znósci i samo rozwi ¾azanie zmieniaj ¾a si ¾e, przyna-

jmniej w obr ¾ebie domeny wewn ¾etrznej, U. Dzieje si ¾e tak dlatego, ·ze ten jeden

(czy wi ¾ecej, okrésla to parametr ru) punkt na brzegu siatki wp÷ywa nast ¾ep-

nie na sposób wyliczania punktów s ¾asiaduj ¾acych, ju·z wewn ¾atrz macierzy U.

Te punkty dalej oddzia÷uj ¾a na nast ¾epne, a poniewa·z warunek brzegowy jest

taki sam na przestrzeni wszystkich ca÷kowań - mo·zna zauwa·zýc, ·ze po 10-20

ca÷kowaniach ustala si ¾e pewien uk÷ad linii, który lekko oscyluje z malej ¾ac ¾a

amplitud ¾a. Oscylacje to tak·ze typowe zachowanie w metodach numerycznych

- ale tu d ¾a·zono do ich wyeliminowania.
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Rysunek 16: Funkcja źród÷a dla rozwi ¾azania bez dipola w środku - widoczny
trójk ¾atny kszta÷t potencja÷u dla pr ¾adu powrotnego.

Na rysunku 16 jest widoczny trójk ¾atny kszta÷t funkcji F(ª) za miejscem

zerowym. Ustalono, ·ze rozmiar siatki ani ÷adunek monopola nie wp÷ywaj ¾a na

kszta÷t funkcji AA0. Mog ¾a jednak zmieníc po÷o·zenie miejsc zerowych i rozpi ¾e-

tóśc pionow ¾a ca÷ego wykresu. Z postaci funkcji AA0 wynika mo·zliwóśc dopa-

sowania tego rozwi ¾azania szeregiem wielomianów. O ile dla ma÷ych ª jest

to ÷atwe (wystarczy kilka wyrazów rozwini ¾ecia), to dla wi ¾ekszych, szczegól-

nie za miejscem zerowym, sytuacja si ¾e komplikuje. Gdyby da÷o si ¾e ustalíc

wspó÷czynniki dla szeregu dopasowuj ¾acych wielomianów, by÷oby to bliskie

uzyskaniu rozwi ¾azania analitycznego. Jednak na razie trzeba pogodzíc si ¾e

z posiadaniem jedynie numerycznej metody otrzymywania g÷adkiego zszycia

domen U i V.
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4.4 Pr ¾ady i struktura wewn ¾etrzna

Maj ¾ac wyznaczon ¾a struktur ¾e pola B w magnetosferze, mo·zna wykréslíc

(u·zywaj ¾ac do tego pr ¾adowego równania Maxwella) uk÷ad pr ¾adów przep÷ywa-

j ¾acych w obranej tutaj za reprezentatywn ¾a ćwiartce. Na rysunku 17 widoczne

s ¾a wektory pr ¾adu wyp÷ywaj ¾acego z pulsara i pr ¾adu powrotnego.

Rysunek 17: Wektory pr ¾adu (strza÷ki) i izolinie g ¾estósci ÷adunku w
wewn ¾etrznej magnetosferze pulsara, do odleg÷ósci 3 promieni cylindra świat÷a
od gwiazdy. Zwrot strza÷ek zmienia si ¾e na linii zerowego pr ¾adu, a ÷adunek
grupuje si ¾e w 2 obszarach o przeciwnych znakach. Przyk÷ad rezultatu otrzy-
manego dla rozwi ¾azania z dipolem w środku. Mo·zna zauwa·zýc, ·ze pr ¾ad omija
stref ¾e linii zamkni ¾etych pola B.

Mo·zna wydedukowác po÷o·zenie wykréslonej przez CKF99 linii zerowego

pr ¾adu - rozgraniczaj ¾acej obszary przeciwnego przep÷ywu ÷adunków. Jest ona
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jednoczésnie miejscem zerowym funkcji źród÷a, F(ª). Pr ¾ady w ca÷ym pul-

sarze mo·zna sobie wyobrazíc jako odbicie ćwiartki wzgl ¾edem równika i osi

obrotu. Widoczne jest, ·ze pr ¾ady wyp÷ywaj ¾a znad obszarów centralnych czap

polarnych a wracaj ¾a nad ich brzegami. Przez linie zamkni ¾ete pola ma-

gnetycznego pr ¾ady biegunowe nie p÷yn ¾a - mog ¾a tam natomiast znajdowác

si ¾e uwi ¾ezione cz ¾astki na÷adowane, poruszaj ¾ace si ¾e podobnie jak wychwycone

cz ¾astki wiatru s÷onecznego w pasach van Allena lub w magnetosferach planet

- olbrzymów. W zale·znósci od nat ¾e·zenia pola B linie te formuj ¾a tak ¾a lub

inn ¾a kon…guracj ¾e tych cz ¾astek - wyd÷u·zon ¾a, uwalniaj ¾ac ¾a energi ¾e w proce-

sie rekoneksji lub sp÷aszczon ¾a, przylegaj ¾ac ¾a do powierzchni i zaczepion ¾a na

biegunach magnetycznych cia÷a macierzystego, tutaj: gwiazdy neutronowej.

Interesuj ¾acy jest wp÷yw rozk÷adu pr ¾adów na modelowanie przep÷ywów

÷adunku pod powierzchni ¾a czap polarnych. Jest to jednak trudne zagadnie-

nie, gdy·z parametry wewn ¾etrzne gwiazdy neutronowej (np. obecnóśc kon-

wekcji w warstwach podpowierzchniowych) maj ¾a jak dot ¾ad s÷abe prze÷o·ze-

nie na parametry obserwacyjne. Takim naturalnym laboratorium do badań

struktury pulsarów s ¾a uk÷ady podwójne, w których jednym ze sk÷adników jest

gwiazda neutronowa, a drugim - rozd ¾ety czerwony olbrzym, bia÷y karze÷ lub

tak·ze gwiazda neutronowa. Wtedy a) przep÷ywaj ¾aca materia mog÷aby wy-

twarzác rozb÷yski w promieniach X lub gamma, b) z parametrów orbit mo·zna

by wyznaczýc precyzyjnie mas ¾e obydwu sk÷adników, c) jésliby nast ¾epowa÷o

przes÷anianie jednego sk÷adnika przez drugi, mo·zna wyznaczýc skal ¾e efektów

relatywistycznych czy niejednorodnósci rozk÷adu mas i jasnósci powierzchni,

wreszcie d) ze zjawisk nieci ¾ag÷ósci emisji mo·zna próbowác wnioskowác na

temat wn ¾etrza przejawiaj ¾acej je gwiazdy.
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5 Dyskusja

5.1 Po÷o·zenie punktu Y (Timohkin)

W swoim posterze A. Timohkin (por. [57]) podj ¾a÷ prób ¾e rozwi ¾azania rów-

nania pulsara bez poczynionego tutaj za÷o·zenia, ·ze separatrysa zbiega do

równika w miejscu jego przeci ¾ecia z cylindrem świat÷a. Uzna÷ on, i·z z równa-

nia na dryf E£B mo·zna otrzymác rozk÷ad pr ¾edkósci ÷adunku w magnetos-

ferze. W zale·znósci od odleg÷ósci punktu osobliwego typu Y (czyli takiego,

w którym ÷ ¾acz ¾a si ¾e linie pola B znad obu pó÷kul gwiazdy neutronowej -

pó÷nocnej i po÷udniowej - formuj ¾ac jedn ¾a, równoleg÷ ¾a do równika pulsara

powierzchni ¾e) od cylindra świat÷a mo·zna by÷oby otrzymác ró·zne pr ¾edkósci

÷adunków w magnetosferze, które jednak nie mog ¾a przekroczýc pr ¾edkósci

świat÷a, c. Takie podej́scie mo·zna uznác za komplementarne wzgl ¾edem przed-

stawionego w rozprawie. Zdaniem Timohkina nie ma powodu by twierdzíc,

·ze separatrysa styka si ¾e z równikiem w odleg÷ósci RLC .

Metody numeryczne u·zyte przez Timohkina pochodz ¾a tak·ze z [45] - jest

to algorytm wielosiatkowy (ang. multigrid) do liczenia eliptycznych rów-

nań ró·zniczkowych cz ¾astkowych. Algorytm ten jest szybki, wydajny i uni-

wersalny, jednak pewne w ¾atpliwósci budzi zasadnóśc liczenia równania pul-

sara na siatkach o n rz ¾edu 1000. Ponadto, nie dokonano kompakty…kacji

wspó÷rz ¾ednych (jednak ich domeny w x i z rozci ¾agni ¾eto na 30 cylindrów

świat÷a). Mo·zna przyj ¾ác, ·ze pe÷na konfrontacja z tymi wynikami mo·zliwa

b ¾edzie po opanowaniu obliczeń na komputerach wieloprocesorowych, lub po

zmianie warunków brzegowych na postulowane przez Timohkina (separatrysa

nie styka÷aby si ¾e w punkcie Y z równikiem tylko zbiega÷aby do niego bli·zej

gwiazdy) i ponownych obliczeniach. F.C. Michel podniós÷ tak·ze argument

teoretyczny przeciwko stosowaniu rozumowania Timohkina do m÷odych pul-

sarów ([39]).

Podobne do [39] podej́scie zosta÷o przedstawione w pracy [49]. Jest w niej

za÷o·zone, ·ze dipolowe linie pola B zbiegaj ¾a do równika w punkcie osobliwym

Y. Wydaje si ¾e naturalne, ·ze ostatnia otwarta linia pola (czy te·z pierwsza

zamkni ¾eta) powinna miéc zwi ¾azek z rozmiarem cylindra świat÷a. Trzeba
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przyznác, ·ze pierwotne modele stworzone przez teoretyków i obserwatorów

uleg÷y pewnej ewolucji. Mimo to, w pracach [43] i [42] to za÷o·zenie jest

podtrzymane a dryf E£B zosta÷ zaniedbany.

Na tegorocznej konferencji w Ban¤ F.C. Michel stwierdzi÷, ·ze rozwi ¾azanie

Timohkina jest dopuszczalne dla starszych pulsarów ze s÷abszym polem B
i wolniejsz ¾a rotacj ¾a [39]. Wtedy punkt osobliwy typu Y przesuwa si ¾e do

wewn ¾atrz cylindra świat÷a, gdy ten ulega stopniowemu rozszerzeniu. Ob-

serwuje si ¾e wówczas relatywne zaw ¾e·zenie obszaru zamkni ¾etych linii pola,

cz ¾astki s ¾a s÷abiej wi ¾ezione, a ogólna emisja kumuluje si ¾e na cz ¾estotliwós-

ciach radiowych zamiast gamma. Zatem to, jakiego pulsara spodziewamy

si ¾e zobaczýc, zale·zy od mo·zliwósci instrumentalnych (zakresu energii). Do-

tychczas ·zaden proponowany model nie jest uniwersalny. Przypadek, który

jest rozwa·zany w tej pracy zilustrowano na rysunku 3.

5.2 Model przerwy zewn ¾etrznej (Hirotani)

Na konferencji ([23]) K. Hirotani podzieli÷ si ¾e uwag ¾a, i·z w du·zej odleg÷ósci

od pulsara, w daleko po÷o·zonych liniach otwartych w przep÷ywie pr ¾adów mo·ze

wyst ¾apíc zjawisko oporu, które zmienia charakter tego przep÷ywu, zw÷aszcza

sk÷adowej azymutalnej. Zaistnia÷a te·z w ¾atpliwóśc, czy przyj ¾ecie w punkcie

osobliwym x= 1 i eliminacja 2. pochodnych ª po x i z jest uprawniona.

Z punktu widzenia tej rozprawy jest - gdy·z przyj ¾ecie x = 1 na cylindrze

świat÷a jest prost ¾a i g÷ ¾eboko uzasadnion ¾a operacj ¾a matematyczn ¾a, uzasad-

nion ¾a tak·ze argumentem …zycznym.

Wydaje si ¾e, ·ze powodem takich w ¾atpliwósci by÷y zainteresowania badaw-

cze tego autora, w szczególnósci zás model przerwy zewn ¾etrznej (ang. outer

gap) le·z ¾acej daleko od powierzchni pulsara, na linii zerowego pr ¾adu i roz-

ci ¾agaj ¾acej si ¾e a·z po cylinder świat÷a. Zak÷ada on, ·ze pierwotne cz ¾astki s ¾a

przyspieszane w przerwie w znacznej odleg÷ósci od pulsara (w pobli·zu cylin-

dra świat÷a), produkuj ¾ac fotony w promieniowaniu krzywiznowym (gdy·z po-

ruszaj ¾a si ¾e one wzd÷u·z linii pola B), a te z kolei - jésli pole jest dostatecznie

silne, by uzyskác kwantowy efekt polaryzacji pró·zni - pozwalaj ¾a otrzymác

kolejn ¾a generacj ¾e cz ¾astek na÷adowanych, e+e¡. Z tego wzgl ¾edu s ¾asiedztwo
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przerwy zewn ¾etrznej dzieli si ¾e na obszary, w których etapami zachodzi kreacja

odpowiednich generacji cz ¾astek: fotonów (obszar I), par e+e¡ (II), a z nich

(w odpowiednio silnym i zakrzywionym polu magnetycznym) kolejnych fo-

tonów krzywiznowych (III) i tak a·z do momentu energii, w którym energia

potrzebna do powstania nast ¾epnej pary przekracza energi ¾e fotonu wypro-

dukowanego w poprzedniej generacji (por. [3]).

Trzeba pami ¾etác, ·ze model przerwy zewn ¾etrznej ma swoje ograniczenia.

Nale·zy do nich nieuwzgl ¾ednienie wszystkich obszarów emituj ¾acych, a jedynie

tych po÷o·zonych z daleka od pulsara, w górnej magnetosferze. Uniemo·zliwia

to precyzyjne dopasowanie krzywej zmian blasku (pro…lu úsrednionego) do

wyników z modelu. Wiadomo, ·ze emisja pulsara jest pewnego rodzaju sum ¾a

wk÷adów od poszczególnych rejonów emituj ¾acych ([9]) i je·zeli pominie si ¾e

znaczn ¾a cz ¾éśc z nich, wyst ¾epuj ¾a trudnósci z dopasowaniem widma i pro…li

średnich z racji cz ¾ésciowej tylko znajomósci geometrii obszarów aktywnych.

Innym problemem jest wra·zliwóśc modelu na produkcj ¾e par, zgodnie

z któr ¾a przerwa pró·zniowa (ang. vacuum gap) zanika tam, gdzie wstrzyki-

wane s ¾a cz ¾astki (por. [24]). Z tego w÷ásnie wzgl ¾edu modele przerwy zewn ¾e-

trznej umiejscawiaj ¾a rejon aktywny w pobli·zu powierzchni zerowego ÷adun-
ku (ang. null-charge surface) tj. tam, gdzie nie p÷ynie ·zaden pr ¾ad. W prze-

ciwnym razie dop÷yw cz ¾astek na÷adowanych ekranuje przyspieszaj ¾ace pole

Ejj ([20]) i przerwa zewn ¾etrzna ulega przesuni ¾eciu lub nawet ca÷kowitemu

zanikowi. Ogólnie mo·zna stwierdzíc, ·ze generacja fotonów i par e+e¡ musi

zachodzíc w pró·zni i ·ze najprawdopodobniej s ¾a to kaskady naprzemiennie

fotonów i par elektron-pozyton; nie ma jednak pe÷nej zgody co do tego,

w którym miejscu magnetosfery taka produkcja zachodzi. Oprócz promienio-

wania krzywiznowego istnieje jeszcze odwrotny efekt Comptona.

5.3 Model przerwy szczelinowej (Harding, Muslimov)

W swoim referacie i w pracy [42] A. Harding przedstawi÷a obrazy rozwi ¾aza-

nia linii si÷ pola B dla obszarów le·z ¾acych nad czapami polarnymi. Otrzyma÷a

interesuj ¾acy rezultat, ·ze dla otwartych linii pola wyst ¾epuje (tak·ze wewn ¾atrz

cylindra świat÷a) odginanie tych linii w kierunku przeciwnym do kierunku
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rotacji - czyli pewnego rodzaju opó́znienie w rotacji, podobnie jak dla galak-

tyk spiralnych czy dla wczesnych modeli zjawiska pulsara z lat 70 XX wieku.

Jest to nowa i ciekawa hipoteza, gdy·z do tej pory pisano, ·ze aby linie pola

B odgina÷y si ¾e azymutalnie, potrzeba pr ¾edkósci liniowych bliskich pr ¾edkósci

świat÷a. Pami ¾etác jednak nale·zy, ·ze równaniem bazowym we wspomnianej

pracy [42] nie by÷o równanie pulsara.

A. Harding jest tak·ze wspó÷autork ¾a innego, bardziej wspó÷czesnego mod-

elu emisji magnetosferycznej, zwanego modelem przerwy szczelinowej (ang.

slot gap). Jest on intensywnie rozwijany na przestrzeni paru ostatnich lat

([19], [40]) i stanowi korzystn ¾a alternatyw ¾e dla modeli przerwy nad czap ¾a

polarn ¾a i przerwy zewn ¾etrznej. Najogólniej, w modelu przerwy szczelinowej

magnetosfer ¾e pulsara mo·zna wyobrazíc sobie jako gigantyczn ¾a diod ¾e; katod ¾a

by÷aby czapa polarna, natomiast anod ¾a - strefa formacji par e+e¡ (ang.

PFF - pair formation front, por. [18]). Utworzona mi ¾edzy frontem a ostat-

ni ¾a otwart ¾a lini ¾a pola szczelina by÷aby w÷ásnie rejonem tworzenia si ¾e par,

które natychmiast zasila÷yby plazm ¾e w obr ¾ebie otwartych linii pola, przed

frontem. Model ten t÷umaczy dobrze zmienne odleg÷ósci mi ¾edzy pulsami

zale·zne od cz ¾estósci fali (energii fotonów), na której obserwujemy pulsar.

Emisja gamma powstawa÷aby nisko, nad czap ¾a polarn ¾a (i w tym sensie repro-

dukowa÷aby sukcesy modelu przerwy nad czap ¾a polarn ¾a), natomiast emisja

radiowa - wy·zej, w obr ¾ebie wydr ¾a·zonego sto·zka.

Pocz ¾atkowo model przerwy szczelinowej zak÷ada÷, ·ze emisja z danego

bieguna ma miejsce tylko w liniach, które s ¾a wygi ¾ete w kierunku do osi

obrotu. Te linie nazywano „odpowiednio wygi ¾etymi” (ang. favourably curved).

Dla uzgodnionego rotatora (co do którego F.C. Michel niedawno orzek÷, i·z w

stosunku do nachylonego nie jest wcale niedoskona÷y, gdy·z przy nachylonym

nie obserwuje si ¾e nowych efektów) nie ma wyró·znionego kierunku linii. Ten

efekt zauwa·zyli ju·z Arons i Scharlemann, [1] - asymetria systemu sk÷oni÷a

ich do zaw ¾e·zenia poszukiwań do przypadków prostszych, jak np. uzgod-

niony rotator. Dopiero ostatnio (jak wynika z prezentacji konferencyjnej

A. Spitkovsky’ego, [48]) zacz ¾eto symulowác rotator nachylony (ang. obligue

rotator) jako rozwi ¾azanie zale·zne od czasu.
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5.4 Model kaustyczny (Dyks, Rudak)

Odpowiedzi ¾a uczonych na niedoskona÷ósci modelu emisji z czap po-

larnych i z zewn ¾etrznej magnetosfery by÷o wymýslenie modelu kaustycznego

(w tym przypadku kaustyczny oznacza „pochodz ¾acy z jednego źród÷a i ugi ¾ety

wzd÷u·z pewnej g÷adkiej krzywej”). Jego prekursorami byli Dyks i Rudak (por.

[9]). Za÷o·zyli oni, ·ze a) rejon emisji rozci ¾aga si ¾e od czap polarnych do cylindra

świat÷a, b) przerwa jest cienka i przylega do powierzchni ostatniej otwartej

linii pola, c) nat ¾e·zenie emisji fotonów jest sta÷e w obr ¾ebie ca÷ej przerwy.

Dzi ¾eki przyj ¾eciu modelu nachylonego rotatora i rozpatrzeniu ró·znych k ¾atów

mi ¾edzy osi ¾a magnetyczn ¾a a obserwatorem (natarcia) uda÷o si ¾e im wyjásníc

emisj ¾e poza pulsem g÷ównym, asymetri ¾e pulsu g÷ównego i interpulsu (która

nie wyst ¾epuje, gdy obserwator widzi pulsar pod k ¾atem 90o). Rozpatrzyli oni

tak·ze t ¾e cz ¾éśc pro…lu średniego, która mo·ze býc wyjásniona modelem prz-

erwy zewn ¾etrznej. W widowiskowy sposób odtworzyli puls średni pulsara

Vela, ustalaj ¾ac jego inklinacj ¾e na 70o, a k ¾at pod którym obserwator widzi ós

obrotu na 61o. Ustalili oni te·z, ·ze ka·zde maksimum pro…lu pochodzi z innego

bieguna pulsara i ·ze obszary emituj ¾ace s ¾a rozleg÷e i w kszta÷cie ÷uku.

Do dyskusji z tymi autorami w÷ ¾aczy÷a si ¾e Harding ([8]), prezentuj ¾ac wp÷yw

efektów przewidzianych przez Szczególn ¾a Teori ¾e Wzgl ¾ednósci (STW) na -

kszta÷t pulsów średnich. Tymi efektami s ¾a a) aberracja i b) opó́znienie

w czasie przybycia pulsów do obserwatora w pásmie wysokich energii. Do-

datkowo, wzi ¾eto te·z pod uwag ¾e efekt polaryzacji promieniowania. Model

przerwy szczelinowej jest uzasadniony …zycznie, natomiast model kausty-

czny uwzgl ¾ednia dodatkowo geometri ¾e nie wnikaj ¾ac w mechanizm generacji

cz ¾astek. Na rysunkach do÷ ¾aczonych do pracy [8] widác, jak w trakcie pulsu

zmienia si ¾e odleg÷óśc obszarów emituj ¾acych od osi obrotu czy od centrum

gwiazdy. Podj ¾eto te·z prób ¾e wyjásnienia kszta÷tu pro…lu średniego oraz zmia-

ny k ¾ata pozycyjnego polaryzacji w pulsarze Krab. Zauwa·zono kumulacj ¾e

efektów STW w obr ¾ebie tych samych faz obrotu, ale ró·znych wysokósci emisji

fotonów. Stwierdzono (zgodnie z wczésniejszymi pracami), ·ze rozmiar czap

polarnych zale·zy tylko od okresu obrotu pulsara, P. Symulacje wykonywano
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dla P = 0:033s(Krab), gdy·z tylko dla tego pulsara znane s ¾a pomiary po-

laryzacyjne dla wysokich energii.

Niemal jednoczésnie Dyks i Harding napisali prac ¾e ([7]), w której próbowa-

li ilósciowo oszacowác wp÷yw efektu zamiatania (ang. sweepback) na po÷o·ze-

nie (wysokóśc i d÷ugóśc pulsarogra…czn ¾a) rejonów emituj ¾acych i porównác

go ze skal ¾a efektów STW. Okaza÷o si ¾e, ·ze kszta÷t pulsu s÷abo zale·zy od za-

miatania, natomiast moment najwi ¾ekszej zmiany k ¾ata polaryzacji - bardziej.

Wyró·znili oni ró·zne zachowania k ¾ata polaryzacji w stosunku do maksimum

pro…lu (opó́znienie lub wyprzedzenie), na podstawie których wnioskowali,

jak efekty te zale·z ¾a od wysokósci obszarów emisji - jednak wnioski nie s ¾a

jednoznaczne i wydaje si ¾e, ·ze do pe÷nej znajomósci zjawiska jeszcze troch ¾e

brakuje.

5.5 Model zagnie·zd·zonych sto·zków (Gil)

Dla rozwi ¾azania licznych problemów dotycz ¾acych pochodzenia i zachowa-

nia si ¾e cz ¾astek i fotonów w magnetosferze wprowadzono tak·ze model za-
gnie·zd·zonych sto·zków (ang. nested cones, [28], [15]). Pozwala on badác

zagadnienia geometrii obszarów emituj ¾acych na falach o ni·zszej cz ¾estotli-

wósci - radiowych. Przyj ¾e÷o si ¾e s ¾adzíc, ·ze emisja gamma wydobywa si ¾e z in-

nych obszarów ni·z radiowa, jednak analiza obydwu rodzajów promieniowania

poszerza wiedz ¾e na temat kszta÷tu magnetosfer. Pulsary radiowe stanowi ¾a

du·zo liczniejsz ¾a grup ¾e od rentgenowskich czy gamma, dlatego mo·zna przy-

puszczác, ·ze metody statystyczne stosowane do próbek uzyskanych w ramach

wielkich przegl ¾adów nieba w poszukiwaniu pulsarów radiowych znajd ¾a tak·ze

zastosowanie w dziedzinie pulsarów gamma oraz magnetarów.

Model zagnie·zd·zonych sto·zków wprowadzony w końcu XX w. nie uwzgl ¾ed-

nia÷ efektów relatywistycznych. Efekty te zacz ¾eto szerzej rozpatrywác dopiero

po skonstruowaniu modelu kaustycznego (por. rozdzia÷ 5.4). Konstrukcja

obu tych modeli umo·zliwia oszacowanie miary subtelnych efektów opó́znie-
nia (ang. retardation, por. [12]) czasu przyj́scia pulsu wywo÷anego efektami

relatywistycznymi.

W du·zo pó́zniejszej pracy [10] przyj ¾eto, ·ze konkretne sk÷adniki pulsu
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w pro…lu średnim pochodz ¾a z rejonów magnetosfery daj ¾acych si ¾e umiejscowíc

w obr ¾ebie otwartych linii pola. Zwrócono tak·ze uwag ¾e na szerokóśc ca÷ego

pulsu oraz fakt, ·ze sk÷adnik centralny (ang. core) - jésli jest widoczny - nie

jest symetryczny wzgl ¾edem sk÷adników sto·zkowych (ang. conal compo-

nents).

Metody geometryczne pozwalaj ¾a np. rozstrzygn ¾ác, czy pole gwiazdy neu-

tronowej jest dipolowe, czy posiada równie·z wy·zsze sk÷adowe multipolowe

[14]. Przez pewien czas wydawa÷o si ¾e, ·ze konkuruj ¾acy z nim model emisji

z plam (ang. patches) na powierzchni czapy polarnej [35] nie znajdzie za-

stosowania w pulsarach. Ostatnio jednak dowiedziono, ·ze uwzgl ¾edniaj ¾ac

wy·zsze sk÷adowe pola mo·zna otrzymác efekty zbli·zone do wyst ¾epowania plam

na czapie polarnej pulsara ([11], [13]). W ten sposób przekonano si ¾e o wp÷y-

wie kon…guracji pola magnetycznego na formowanie rejonów emisji nad jego

powierzchni ¾a, zarówno w niskich (radiowych), jak i wysokich (X, gamma)

energiach.

Wydaje si ¾e, ·ze model zagnie·zd·zonych sto·zków jest geometrycznie bardziej

ścis÷y od modelu czap polarnych, z którego wyrasta [46]. Ten drugi opisuje

tylko hipotetyczny rejon magnetosfery, z którego mog ¾a wydostawác si ¾e cz ¾astki

i fotony o ni·zszych energiach, podczas gdy model zagnie·zd·zonych sto·zków

precyzuje m.in. wysokóśc, na której zachodzi emisja fali o konkretnej d÷u-

gósci ([27], [29]), kszta÷t docieraj ¾acego do obserwatora impulsu promieniowa-

nia, wreszcie mo·zliwóśc wyst ¾apienia lokalnych zjawisk elektrodynamicznych,

takich jak np. iskry (ang. sparks, [15]). Nale·zy podkréslíc, ·ze rozwini ¾ecie

modelu czap polarnych przez innych autorów [5] tak·ze przynosi interesuj ¾ace

dla teoretyka rezultaty.
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6 Podsumowanie i perspektywy

6.1 Wnioski

Mo·zliwe jest otrzymanie spójnego obrazu magnetosfery pulsara w opar-

ciu o równanie pulsara. Istniej ¾a rozwi ¾azania rozszczepionego monopola i dipo-

la zszytego z monopolem na powierzchni cylindra świat÷a, wyznaczonej przez

promień dla którego powierzchnie pola B osi ¾agaj ¾a w swoim obrocie wokó÷

osi symetrii uk÷adu pr ¾edkósci bliskie c. Wynika z tego, ·ze dla minimal-

nie ró·zni ¾acych si ¾e warunków brzegowych otrzymuje si ¾e znacz ¾aco rozbie·zne

rozwi ¾azania, w tym - niewykluczone - zupe÷nie nowe i znacz ¾ace …zycznie.

Wci ¾a·z brakuje analitycznego rozwi ¾azania równania pulsara choćby wzd÷u·z

jednej linii, co stanowi istotne wyzwanie dla matematyków zaznajomionych

z post ¾epowaniem podejmowanym wobec niestandardowych problemów elip-

tycznych.

Wykorzystaniem rozwi ¾azań równania pulsara mo·ze býc otrzymanie jed-

noznacznego rozk÷adu pól i pr ¾adów w magnetosferze pulsara. To umo·zli-

wia dalsze symulacje: przyspieszania cz ¾astek (e¡;e+;p) do ultrarelatywisty-

cznych energii (por. rozdzia÷ 6.3) dla bardziej lub mniej dok÷adnie okréslonego

modelu pulsara i jego najbli·zszego otoczenia. Przez najbli·zsze otoczenie

rozumiéc nale·zy stref ¾e sztywnej korotacji, otwarte linie pola (które zbiorczo

okrésla jeden termin angielski - inner magnetosphere) i ewentualnie stref ¾e

wiatru (ang. wind zone), rozci ¾agaj ¾ac ¾a si ¾e na wiele (>50) promieni cylindra

świat÷a. Dla pulsarów m÷odych, promieniuj ¾acych na ogó÷ w ultrawysokich

energiach (Krab, Vela) mo·zna jeszcze rozpatrzýc oddzia÷ywanie z pozosta÷ós-

ci ¾a po ich wybuchu - plerionem (tj. mg÷awic ¾a promieniuj ¾ac ¾a fotony syn-

chrotronowe, na ogó÷ w pásmie radiowym i ew. optycznym).

Warto tak·ze szukác niezmienników wzd÷u·z linii pola B, aby spróbowác

zredukowác równanie pulsara do prostszej postaci. Sens …zyczny takiego

niezmiennika to na÷o·zenie wi ¾ezu. Gdyby by÷ on dostatecznie ogólny, mo·zna

by÷oby sprawdzíc, czy równanie pulsara ma jakiekolwiek analityczne rozwi ¾aza-

nie. Pytanie tylko, czy takich rozwi ¾azań nie znaleziono jedynie dla ma÷o

znacz ¾acych astro…zycznie przypadków i czy po 30 latach od postawienia za-
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gadki nie b ¾edzie trzeba przyj ¾ác do wiadomósci, ·ze odpowied́z na ni ¾a le·zy

w d÷ugich plikach z cyframi zamiast - jak by mo·zna tego sobie ·zyczýc -

w wyobrázni matematyków.

6.2 Próba udoskonalenia algorytmu licz ¾acego funkcj ¾e

źród÷a

Rozwini ¾ecie programu polega na wymýsleniu lepszych algorytmów zszy-

waj ¾acych domeny u, vwzd÷u·z cylindra świat÷a. Celem jest otrzymanie jak

najbardziej g÷adkich (ci ¾ag÷ych i posiadaj ¾acych ci ¾ag÷ ¾a pochodn ¾a) linii pola,

szczególnie w miejscu przecinania si ¾e równika z cylindrem świat÷a. Zwi ¾eksze-

nie mocy maszyn licz ¾acych mo·ze przyczyníc si ¾e do realizacji metod wymaga-

j ¾acych du·zych mocy obliczeniowych. Pewn ¾a zapor ¾a czasow ¾a jest koniecznóśc

opanowania sztuki obliczeń równoleg÷ych, które w przypadku cz ¾ésci metod

tutaj u·zywanych powodowa÷yby skrócenie czasu obliczeń. Jest to intere-

suj ¾aca mo·zliwóśc. Do czasu jej realizacji nale·zy skupíc si ¾e na wymýslaniu

szybkich i efektywnych metod, pozwalaj ¾acych uzyskác g÷adkie linie pola B
drog ¾a obliczeń na mniejszych, jednoprocesorowych komputerach, tak jak ma

to miejsce dla wersji v7 i v8 programu „Pulsar”.

Wydaje si ¾e, ·ze dla wersji v7 osi ¾agni ¾eto zadowalaj ¾acy poziom wyg÷adzenia

linii pola - bez jakichkolwiek skoków, nieci ¾ag÷ósci, efektów numerycznych

które komplikowa÷yby obraz magnetosfery. Podj ¾eto tak·ze prób ¾e precyzyjnego

dopasowania funkcji źród÷a: za pomoc ¾a wielomianów b ¾ad́z z dodaniem funkcji

±Diraca na końcu dziedziny funkcji F(ª). Eksperyment wykaza÷, ·ze najlep-

sze zszycie daje szereg wielomianów. O ile obszar potencja÷u, w którym

funkcja źród÷a AA0 przyjmuje wartósci ujemne nie sprawia problemów przy

dopasowaniu, to w cz ¾ésci za miejscem zerowym (lini ¾a zerowego pr ¾adu) próby

dopasowania napotykaj ¾a trudnósci: dla ka·zdego rozwi ¾azania ta „końcówka”

funkcji źród÷a wygl ¾ada nieco inaczej. Dla monopola jest spójna z cz ¾ésci ¾a

pocz ¾atkow ¾a, dla dipola za maksimum AA0 ulega gwa÷townemu obci ¾eciu a dla

rozwi ¾azania regularnego jest jeszcze nieco inna. Wydaje si ¾e, ·ze dla ª oko÷o 0

ta funkcja zbiega do 2ª, natomiast gdy ª rósnie, poprawki robi ¾a si ¾e nielin-

iowe i trudno uzyskác analityczn ¾a postác funkcji F(ª).
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6.3 Symulacje przyspieszania cz ¾astek do najwy·zszych

energii

Po otrzymaniu g÷adkiej magnetosfery, mo·zna zacz ¾ác od najprostszych

symulacji ruchu cz ¾astki w polu E i B pulsara. Rezultatem b ¾edzie widmo

cz ¾astek wysokich energii, którego analiza mo·ze wniéśc nowe elementy do

naszej wiedzy o źród÷ach promieni kosmicznych najwy·zszych energii. Dla

dalszych rozwa·zań najbardziej przydatnymi b ¾ed ¾a źród÷a, dla których za-

chodzi zjawisko rozpraszania promieni kosmicznych na fotonach kosmicznego

promieniowania t÷a, le·z ¾ace w odleg÷ósciach galaktycznych, a nie kosmolo-

gicznych. Takim naturalnym kandydatem s ¾a magnetary - gwiazdy neu-

tronowe, które wskutek nieznanego bli·zej (ale býc mo·ze podobnego do za-

chodz ¾acego co 11 lat na S÷ońcu) mechanizmu konwekcji wytwarzaj ¾a ekstremal-

nie silne pole magnetyczne i maj ¾a woln ¾a rotacj ¾e. Czasem dochodzi do zmiany

kszta÷tu skorupy i wtedy uwalnia si ¾e porcja energii moc ¾a zbli·zona do ma÷ej

galaktyki - mo·ze to dobry materia÷ na promienie kosmiczne, ale i na ciemn ¾a

materi ¾e (gdyby pole magnetyczne w końcu os÷ab÷o)?

Rozró·znienie na źród÷a galaktyczne i pozagalaktyczne mo·zna wprowadzíc

na podstawie obserwowanego rozk÷adu wyst ¾epowania tych źróde÷ zapisanego

we wspó÷rz ¾ednych galaktycznych. Je·zeli wykazuje on koncentracj ¾e w p÷aszczy-

źnie dysku Galaktyki - źród÷o jest prawdopodobnie galaktyczne. Jésli rozk÷ad

jest jednorodny - mo·zna przypuszczác, ·ze źród÷a le·z ¾a dalej lub ·ze cz ¾astki s ¾a

odchylane w sposób przypadkowy od pierwotnego toru. Dla magnetarów

(jest ich znanych zaledwie kilkanáscie) obserwuje si ¾e sp÷aszczenie rozk÷adu

i korelacj ¾e z po÷o·zeniem dysku naszej Galaktyki. Jest to silny argument

za tym, ·ze promienie kosmiczne najwy·zszych energii (ang. UHECR - Ultra

High Energy Cosmic Rays) pochodz ¾a nie z rubie·zy Wszech́swiata, ale z Drogi

Mlecznej. Na tak ¾a mo·zliwóśc wskazali ju·z Kutschera i wspó÷pracownicy - por.

[32].

Parametrami pocz ¾atkowymi cz ¾astek w symulacjach mog÷aby býc ich e-

nergia pocz ¾atkowa, wysokóśc emisji, kierunek wektora pr ¾edkósci i typ emisji:

krzywiznowa, odwrotna comptonowska lub synchrotronowa. Nast ¾epnie mo·zna

by÷oby wykonác symulacj ¾e Monte Carlo, zak÷adaj ¾ac pewne rozk÷ady tych
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parametrów i otrzymác rozk÷ady konkretnych wielkósci obserwowanych, jak

np. widmo energii cz ¾astek i fotonów opuszczaj ¾acych pulsara. Istotna by÷aby

tak·ze energia pola magnetycznego pulsara (lub magnetara) i jego pr ¾edkóśc ro-

tacji. W zale·znósci od tego, jak dok÷adnie rozk÷ady obserwowane dla cz ¾astek

by÷yby reprodukowane, mo·zna si ¾e spodziewác pewnych rozstrzygni ¾éc co do

zgodnósci istniej ¾acych hipotez na temat emisji cz ¾astek promieniowania kos-

micznego z obserwacjami radiowymi, optycznymi oraz gamma.

O ile w przypadku pulsarów istniej ¾a ju·z pewne dane statystyczne na

temat rozk÷adu parametrów obserwacyjnych (próbka skatalogowanych pul-

sarów liczy ponad 1500 przypadków - por. [51]), to dla magnetarów ist-

nieje problem ma÷ej ich reprezentacji - aktualnie liczba poznanych (zarówno

źróde÷ AXP, jak i SGR) nie przekracza 15. To powoduje, ·ze na razie studia

statystyczne nie mog ¾a býc przeprowadzone i badacze koncentruj ¾a si ¾e raczej na

rozpracowaniu poszczególnych przypadków - najlepiej widocznych na wielu

cz ¾estósciach fal (energiach) i badanych od d÷u·zszego czasu. Trzeba pami ¾e-

tác, ·ze magnetary manifestuj ¾a swoj ¾a obecnóśc w przestrzeni bardziej przez

wybuchy ni·z przez spokojn ¾a, równomiern ¾a b ¾ad́z impulsow ¾a, emisj ¾e. Dlat-

ego te·z, choć praca ma w tytule magnetary, stosuje si ¾e tak·ze do m÷odych,

wysokoenergetycznych pulsarów jakimi s ¾a Krab, Vela czy Geminga i kilka in-

nych. Uni…kacj ¾e podej́scia do pulsarów z intensywnym polem magnetycznym

i magnetarów zaproponowali ju·z Zhang i Harding [61].

Model emisji cz ¾astek i fotonów promieniowania kosmicznego mo·zna zbu-

dowác ró·znorako: rozpatruj ¾ac geometri ¾e obszarów emituj ¾acych (np. jak

[29]), licz ¾ac progi energetyczne na produkcj ¾e kolejnych kaskad elektronowo-

pozytonowych w magnetosferze (jak to postulowali [21] i rozwin ¾eli [60]) czy

wreszcie zak÷adaj ¾ac wyrywanie i przyspieszanie cz ¾astek bezpósrednio od po-

wierzchni czapy polarnej (por. [5]). Perspektyw ¾a takich symulacji jest

potencjalna mo·zliwóśc ustalenia parametrów obserwacyjnych, które mog ¾a

rozstrzygn ¾ác o s÷usznósci poszczególnych modeli emisji: z czapy polarnej
(ang. polar cap, por. [49] i [46]), z przerwy zewn ¾etrznej (ang. outer gap,

por. [3] i [50]) b ¾ad́z przerwy szczelinowej (ang. slot gap, [41] i [42]). Trzeba

pami ¾etác, ·ze dotychczas nie istnieje model uniwersalny: jeden t÷umaczy za-

chowanie si ¾e pro…li średnich na wysokich energiach (np. X czy gamma)
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i to tylko dla kilku pulsarów (Krab, Vela, Geminga itp.), drugi próbuje

t÷umaczýc widmo cz ¾astek i fotonów oraz wyjásníc mechanizm powstawania

promieniowania na kilku cz ¾estósciach fal a jeszcze inny - pogodzíc istnienie

dryfuj ¾acych subpulsów i zmiennóśc kszta÷tu pojedynczych pulsów z okresu na

okres obrotu pulsara z tym, co dotychczas napisano. Zupe÷nie inne metody

s÷u·z ¾a do wyjásnienia zachowań pojedynczych pulsarów ni·z do opracowania

cech próbki pulsarów milisekundowych ze s÷abymi polami magnetycznymi

lub do badań statystycznych pewnych cech …zycznych czy geometrycznych

dla populacji kilkuset czy ponad tysi ¾aca pulsarów o dobrze znanych, skata-

logowanych okresach, P czy szerokósciach pro…li średnich, W .
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