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Samenvatting
In deze scriptie wordt gekeken naar de mate waarin de statistie-
ken van numerieke simulaties overeenkomen met de equilibrium
statistische mechanica van de continue quasi-geostrofische poten-
tiële vorticiteitsvergelijking, die de structuur heeft van de Euler
vergelijking voor niet-samendrukbare vloeistoffen. De statistisch
mechanische theorie van Majda & Wang [8] wordt opgebouwd
vanuit slechts kennis van de enstrofie Z en energie E . Er wordt
gekeken naar de ruimtelijke discretisaties voorgesteld door Ara-
kawa [2] die E en/of Z behouden in discrete zin. In hoofdstuk
2 wordt ingegaan op verschillende tijdsintegratie schema’s die de
twee grootheden exact behouden in de tijd. De keuze valt op een
expliciete Runge-Kutta methode met projectie. Deze wordt in
Sectie 2.3 constructief besproken. In hoofdstuk 3 wordt het ex-
periment opgezet en de resultaten gepubliceerd. Gekeken wordt
naar de overeenstemming met de eerder opgezette theorie. Uit
de experimenten blijkt dat de statistische theorie opgesteld in
Sectie 1.2 wordt weergegeven, alleen als de discretisatie dezelf-
de grootheden bewaart als die, die voorkomen in de statistisch
mechanische theorie.
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Hoofdstuk 1

Inleidende begrippen

vortex

1. Een spiraalvormige beweging van een vloeistof binnen een
begrensd gebied, in het bijzonder een kolkende massa water
of lucht die alles in zijn buurt naar het centrum zuigt.

2. Een plaats of situatie waarvan beschouwd wordt dat het alles
in zijn omgeving naar zich toe trekt.

Bij het voorspellen van het weer in de atmosfeer komt het begrip chaos al
snel om de hoek kijken. Kleine effecten gaan bij integratie over langere tijd
een rol spelen in de globale dynamica. Toch is het mogelijk om het weer te
voorspellen door veel simulaties te draaien met kleine storingen in de begin-
voorwaarden, en statistische methoden toe te passen op de zo resulterende
verzameling van data. Dan blijkt dat bepaalde oplossingen in de tijd vanuit
de begincondities een grotere kans hebben voor te komen. Hier vandaan komt
dan ook de opmerking:”Morgen 60% kans op regen”. Zeker weten doen de
weervoorspellers het niet, maar vanuit de begincondities is wel een dergelijke
uitspraak te doen. Rode draad in deze scriptie is de quasi-geostrofische poten-
tiële vorticiteitsvergelijking, welke een simpel model van niet-samendrukbare
vloeistoffen met topografie voorstelt. Met deze vergelijking en een verzame-
ling behouden grootheden zetten we een statistische mechanica op. Het is
in het algemeen niet zo dat numerieke simulaties het voorspelde statistische
gedrag van de continue PDV reproduceren. Verschillende methoden geven
feitelijk volledig andere statistieken. Een belangrijke test is het doen van een
lange simulatie om vast te stellen of de numerieke oplossing naar de theore-
tische equilibrium statistieken neigt, welke een ”achtergrond toestand” van
de dynamica zijn. Het terugkrijgen van de theoretische equilibrium toestand
is een minimale vereiste voor nauwkeurige statistieken. Gekeken wordt naar
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Arakawa’s ruimtelijke discretisaties die discrete versies van de energie en/of
enstrofie bewaren. In het eerste hoofdstuk wordt de continue PDV(1.1) be-
schreven. Vervolgens in Sectie 1.2 bespreken we de statistische mechanica
van de PDV, waarna in secties 1.3 en 1.4 de theorie voor de ruimtelijke dis-
cretisatie aan bod komen. In hoofdstuk 2 gaan we in op de tijdsintegratie
van de discrete PDV. Besproken worden een impliciete methode (2.1) en een
projectieve methode (2.2 en 2.3). In hoofdstuk 3 worden dan de resultaten
van het experiment gepubliceerd.

1.1 De quasi-geostrofische potentiële vortici-

teitsvergelijking

Gegeven zijn de drie functies q(x, y, t), ψ(x, y, t) en h(x, y), resp. de vortici-
teit (mate van ’punt’-draäıng) q, stroomfunctie ψ en een topografie h. Deze
zijn gedefiniëerd op een dubbel periodiek domein D = [0, 2π)2, waarbij de
randpunten met elkaar gëıdentificeerd zijn. De quasi-geostrofische potentiële
vorticiteitsvergelijking ziet er in het continue geval als volgt uit:

qt = qxψy − qyψx = J(q, ψ), (1.1)

4ψ = q − h, (1.2)

waar 4 de Laplace-operator is. Voor h = 0 is de vergelijking identiek aan
Euler’s vergelijking voor niet-samendrukbare vloeistoffen. Voor de PDV (1.1
en 1.2) bestaan er een oneindig aantal invarianten. We definiëren de energie
van het systeem E en de polynomiale momenten van enstrofie Zn:

E =

∫∫
D

−1

2
ψ · (q − h) dxdy, (1.3)

Zn =

∫∫
D

1

n
qn dxdy, voor n ∈ N. (1.4)

Lemma 1.1. De energie E en de polynomiale enstrofies Zn zijn invarianten
van de PDV (1.1).

Bewijs. Zij F (q) een functie in q en F ′(q) = f(q). Vermenigvuldig (1.1) aan
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beide zijden met f(q) en er geldt:

f(q)qt = f(q)qxψy − f(q)qyψx ⇔
F (q)t = F (q)xψy − F (q)yψx ⇔
F (q)t = [F (q)ψy]x − [F (q)ψx]y ⇔

∂

∂t

∫∫
D

F (q) dxdy =

∫∫
D

∂

∂x
[F (q)ψy]− ∂

∂y
[F (q)ψx] dxdy ⇔

∂

∂t

∫∫
D

F (q) dxdy =

∮
∂D

([F (q)ψy] dy + [F (q)ψx] dx) = 0. (1.5)

In de laatste stap gebruiken we de stelling van Green voor continue func-
ties. Met het gegeven dat D een dubbel periodiek domein is volgt de laatste
gelijkheid. Dus voor F (q) continu geldt dat de integraal van F (q) over het
domein een invariant voor de PDV is. In het bijzonder zijn de polynomiale
enstrofies invarianten. Voor het bewijs van de invariantie van de energie geldt
het volgende:

dE
dt

=

∫∫
D

δE
δq
qt dxdy

=

∫∫
D

−ψ(qxψy − qyψx) dxdy

=

∫∫
D

(−ψqψy)x + (ψqψx)y dxdy

=

∮
∂D

[(−ψqψy)dy − (ψqψx)dx] = 0. (1.6)

Wederom met gebruik van de stelling van Green en de periodiciteit van het
domein volgt dat ook energie invariant is voor de PDV.

Het tweede moment van enstrofie Z2 wordt vanaf hier de enstrofie Z
genoemd.

1.2 Statistisch mechanische theorie

De theorie besproken in deze sectie volgt de verhandeling in Majda & Wang
[8]. Voor de PDV uit Sectie 1.1 is het mogelijk om een statistisch mechani-
sche theorie op te zetten gebaseerd op alleen kennis van een realisatie van de
enstrofie Z0 en energie E0. Sleutelingrediënt is de mate van onzekerheid van
een waarschijnlijkheidsverdeling. Gezocht wordt naar de waarschijnlijkheids-
verdeling die op basis van de gegeven beperkingen Z0 en E0 een verdeling met
de grootste mate van onzekerheid geeft. Dit komt neer op het maximaliseren
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van een kwantiteit die bekend staat als de Shannon-entropie, vernoemd naar
Shannon [12].

Zij D = [0, 2π)2 en definieer een waarschijnlijkheidsverdeling ρ(x, λ) : D ×
R→ R+ zodat voor alle x ∈ D

P (a ≤ q(x) ≤ b) =

∫ b

a

ρ(x, λ) dλ, (1.7)∫
R
ρ(x, λ) dλ = 1 ∀x ∈ D. (1.8)

Een realisatie van de vorticiteit q(x) wordt hier beschouwd als een punt in de
oneindig-dimensionale faseruimte. Voor een functie F [x, q] van de potentiële
vorticiteit is de verwachtingswaarde 〈F [x, q]〉 van F in x gedefiniëerd als

〈F [x, q]〉ρ =

∫
R
F [x, λ]ρ(x, λ)dλ, (1.9)

en de samengestelde verwachtingswaarde van F [q] is dan gegeven door

〈F [q]〉ρ =

∫
D
〈F [x, q]〉ρ dx

|D| . (1.10)

Nu definiëren we de informatie-theoretische entropie:

S[ρ] = −
∫
D

∫
R
ρ log ρdλdx. (1.11)

Deze vergelijking geeft een maat van ’informatie’ weer, hoe hoger de entro-
pie, hoe minder informatie er is. De oplossing voor ons probleem wordt dan
gegeven door een kansverdeling ρ∗ te zoeken zodat de entropie S[ρ∗] gemaxi-
maliseerd wordt onder de beperkingen van een realisatie van de energie en
enstrofie. Definiëer de gemiddelde vorticiteit en stroomfunctie als

〈q〉 =

∫
R
λρ(x, λ)dλ, (1.12)

4〈ψ〉 = 〈q〉 − h. (1.13)

Definiëer de energie- en enstrofiebeperking als:

〈Z〉 = Z0, Z =
1

2

∫
D

∫
R
λ2ρ(x, λ)dλdx, (1.14)

〈E〉 = E0, E = −1

2

∫
D

〈ψ〉 (〈q〉 − h)dx. (1.15)
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De kansverdeling ρ∗ die de entropie maximaliseert onder de gegeven beper-
kingen kan dan worden gevonden met de methode van Lagrangemultipliers
door de volgende identiteit op te lossen:

δS
δρ

= µ0 + µ1
δE
δρ

+ µ2
δZ
δρ

(1.16)

De variationele afgeleiden worden gegeven door:

δS
δρ

= −(1 + log ρ), (1.17)

δE
δρ

= −λ 〈ψ〉 , (1.18)

δZ
δρ

=
1

2
λ2. (1.19)

De entropie-maximaliserende verdeling ρ∗ moet dus voldoen aan:

log ρ∗ = 1− µ0 + µ1λ 〈ψ〉 − 1

2
µ2λ

2, (1.20)

oftewel:

ρ∗(x, λ) = exp[1− µ0] · exp[−µ2

2
(λ2 − 2

µ1

µ2

λ 〈ψ〉)]⇒ (1.21)

ρ∗(x, λ) = exp[1− µ0 +
µ2

1

2µ2

〈ψ〉2] · exp[
−µ2

2
(λ− µ1

µ2

〈ψ〉)2]. (1.22)

Wat na normalisatie leidt tot de Gauss-verdeling:

ρ∗(x, λ) =

√
µ2√
2π

exp[−µ2

2
(λ− µ1

µ2

〈ψ〉])2]. (1.23)

De verwachtingswaarde van de vorticiteit 〈q〉 (met (1.12)) wordt nu gegeven
door:

〈q(x)〉 =

∫
R
λρ∗(x, λ)dλ =

µ1

µ2

〈ψ〉 = µ 〈ψ〉 . (1.24)

In Majda & Wang [8] wordt aangetoond dat dit equilibrium ook stabiel is.
Met (1.13) kan het equilibrium worden afgeleid in termen van µ, wat een
aangepaste Helmholtzvergelijking geeft:

4〈ψ〉 = 〈q〉 − h = µ 〈ψ〉 − h, (1.25)

(µ−4) 〈ψ〉 = h. (1.26)
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Als alleen een realisatie van energie of enstrofie bekend is, is de statistisch
mechanische theorie anders. We noemen hier voor latere referentie de the-
oretische equilibrium staten. Wanneer alleen een realisatie van de energie
bekend is, geeft de voorspelling van de gemiddelde toestand:

〈ψ〉 = 0, (1.27)

〈q〉 = h. (1.28)

Voor alleen kennis van een realisatie van de enstrofie geeft de voorspelling
van de gemiddelde toestand:

〈ψ〉 = −4−1h, (1.29)

〈q〉 = 0. (1.30)

De gemiddelde toestand (1.26) is dus de voorspelde equilibrium toestand.
Met de extra aanname dat de stroming ergodisch is (of juister, mixend), ver-
wachten we dat het gemiddelde over langere tijd van bijna elke oplossing van
de QGPV (1.1) naar (1.26) convergeert. De equilibrium toestand definiëert
dus een achtergrond toestand waarop elke dynamica zich moet ontwikkelen.
Bij lange numerieke simulaties van weers- of klimaatsvoorspellingen zien we
het gemiddelde over langere tijd van de numerieke oplossing daarom ook
graag convergeren naar (1.26). Dit is typisch niet zo voor algemene numerie-
ke discretisaties. Wat we willen onderzoeken in deze scriptie is de bewering
dat een noodzakelijke voorwaarde voor een numerieke methode om de equi-
librium statistieken te kunnen reproduceren, het behoud van discrete versies
van (1.15) en (1.14) is1. Als een discretisatie slechts één van (1.15) of (1.14)
bewaart, zullen we zien dat de statistische equilibria bij lange integratie ont-
aarden tot de staten (1.27)-(1.28) of (1.29)-(1.30).

1.3 Arakawa’s discretisaties

Voor de ruimtelijke discretisatie van (1.1) zijn door Arakawa [2] eindige
differentieschema’s geconstrueerd die energie en/of enstrofie bewaren. Deze
schema’s zijn opgebouwd vanuit het gebruik van de standaard tweede orde
centrale differentie benadering:

(Dxq)i,j =
qi+1,j − qi−1,j

2 Mx
, (Dyq)i,j =

qi,j+1 − qi,j−1

2 My
. (1.31)

1Een extra vereiste is dat de discretisatie volume in de eindig dimensionale faseruimte
bewaart. We gaan daar hier niet verder op in.
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De differentiematrices Dy en Dx zijn scheef-symmetrisch: DT
x,y = −Dx,y,

qi,j = q(i Mx, j M y, t) voor i, j = 1, . . .M en M y,Mx = 2π
M

de resolutie van
het gekozen rooster, met M2 het aantal roosterpunten. De meest voor de
hand liggende discretisatie van (1.1) is de discretisatie J0:

qt = J0(q,ψ) := (Dxq) ∗ (Dyψ)− (Dyq) ∗ (Dxψ), (1.32)

waar ∗ de elementswijze vermenigvuldiging van vectoren weergeeft. In het
vervolg beschouwen we q,ψ als vectoren in de eindig dimensionale faseruimte
RM2

. De discrete versies van E ,Z worden gegeven door:

E(q) = −1

2
ψT (q − h) Mx My, (1.33)

Z(q) =
1

2
qTq Mx My. (1.34)

Probleem van de discretisatie J0 is dat E,Z niet automatisch bewaard zijn.
De energie en enstrofie die in het continue geval bewaard zijn, meanderen
bij gebruik van deze discretisatie weg van de startconditie. Discretisaties die
resp. de energie of enstrofie bewaren zijn:

qt = JE(q,ψ) := Dx(q ∗Dyψ)−Dy(q ∗Dxψ), (1.35)

qt = JZ(q,ψ) := Dy(ψ ∗Dxq)−Dx(ψ ∗Dyq). (1.36)

Arakawa [2] noemt de bovenstaande discretisaties J++, J+× en J×+. De
reden hiervoor wordt inzichtelijk door te kijken naar welke roosterpunten
gebruikt worden voor het berekenen van qt. Zie figuren (1.1, 1.2 en 1.3).
De laatste twee discretisaties (1.35) en (1.36) komen in het continue geval
overeen met de equivalente formuleringen van (1.1):

J (q, ψ) = ∂x(qψy)− ∂y(qψx),
J (q, ψ) = ∂y(qxψ)− ∂x(qyψ).

Een discretisatie die energie én enstrofie bewaart, wordt verkregen door een
lineaire combinatie van J0, JE en JZ te nemen.

Stelling 1.2 (De JEZ-discretisatie). De discretisatie JEZ (J××):

qt = JEZ =
1

3
(J0 + JE + JZ), (1.37)

bewaart volume, energie en enstrofie.

Volume moet hier gelezen worden als het volume van het faseruimte-
element. Volume is bewaard als de vectorvelden corresponderend met de
discretisatie divergentievrij zijn.
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qi,j

qi,j−1

qi,j+1

qi−1,j qi+1,j ψi,j

ψi,j−1

ψi,j+1

ψi−1,j ψi+1,j

Figuur 1.1: De J++-discretisatie(J0) gebruikt de aangegeven punten voor
berekening van (qi,j)t.

qi,j

qi,j−1

qi,j+1

qi−1,j qi+1,j

ψi,j

ψi−1,j−1 ψi+1,j−1

ψi+1,j+1ψi−1,j+1

Figuur 1.2: De J+×-discretisatie(JE) gebruikt de aangegeven punten voor
berekening van (qi,j)t.

qi,j

qi−1,j−1 qi+1,j−1

qi+1,j+1qi−1,j+1

ψi,j

ψi,j−1

ψi,j+1

ψi−1,j ψi+1,j

Figuur 1.3: De J×+-discretisatie(JZ) gebruikt de aangegeven punten voor
berekening van (qi,j)t.
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Lemma 1.3. De vectorvelden volgend uit Arakawa’s discretisatie J0, JE, JZ,
en JEZ zijn divergentievrij en bewaren dus volume.

Het bewijs hiervan wordt gegeven in [5]. Behoud van volume garandeert
dat een waarschijnlijkheidsverdeling op de eindig dimensionale (discrete) fa-
seruimte voldoet aan ∫

ρ(X, t) dX = 1, ∀t. (1.38)

Dat JEZ ook energie en enstrofie bewaart is niet triviaal. Voor het bewijs
hiervan is het instructief om de Nambu-haak te introduceren, welke een aan-
passing is van de Poisson-haak . De Poisson-haak geeft een systeem weer met
1 Hamiltoniaan (bewaarde grootheid) H. De Nambu-haak is een aanpassing
van de Poisson-haak naar meerdere bewaarde grootheden. In het bijzonder
is er de aanpassing naar twee bewaarde grootheden [10].

Definitie 1.4 (Nambu-haak). Voor willekeurige F,G,H : Rm×m → R, vol-
doende glad, is de Nambu-haak gedefiniëerd als:

dF

dt
= {F,G,H} = −∇F [∇G ∗ ∇H] . (1.39)

De Nambu-haak is trilineair en antisymmetrisch in zijn argumenten. Voor
de discretisaties (1.32),(1.35) en (1.36), definiëren we de volgende quasi-
Nambu-haken (geen volledige antisymmetrie):

{F,G,H}0 := −∇F TJ0(∇G,∇H) (1.40)

= −∇F T [(Dx∇G) ∗ (Dy∇H)− (Dy∇G) ∗ (Dx∇H)],

{F,G,H}E := −∇F TJE(∇G,∇H) (1.41)

= −∇F T [Dx(∇G ∗Dy∇H)−Dy(∇G ∗Dx∇H)],

{F,G,H}Z := −∇F TJZ(∇G,∇H) (1.42)

= −∇F T [Dy(Dx∇G ∗ ∇H)−Dx(Dy∇G ∗ ∇H)].

Deze haken zijn geen werkelijke Nambu-haken, want ze zijn niet volledig
antisymmetrisch. De volgende eigenschappen kunnen worden afgeleid voor
deze haken:

Lemma 1.5. Voor de quasi-Nambu-haken (1.40, 1.41 en 1.42) geldt:

{F,G,H}0 = −{F,H,G}0, (1.43)

{F,G,H}E = {G,H, F}0, (1.44)

{F,G,H}Z = {H,F,G}0. (1.45)
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Bewijs. De eerste identiteit is een direct gevolg van de commutativiteit van
de ∗-operator. Voor de tweede identiteit wordt gebruikt dat Dx en Dy scheef-
symmetrisch zijn en de commutatieve eigenschappen van de ∗-operator.

{F,G,H}E = −∇F T [Dx(∇G ∗ (Dy∇H))−Dy(∇G ∗ (Dx∇H))]

= (Dx∇F )T (∇G ∗ (Dy∇H))− (Dy∇F )T (∇G ∗ (Dx∇H))

= (∇G)T ((Dx∇F ) ∗ (Dy∇H))− (∇G)T ((Dy∇F ) ∗ (Dx∇H))

= −{G,F,H}0 = {G,H, F}0,
{F,G,H}Z = −∇F T [Dy((Dx∇G) ∗ ∇H)−Dx((Dy∇G) ∗ ∇H)]

= (Dy∇F )T ((Dx∇G) ∗ ∇H)− (Dx∇F )T ((Dy∇G) ∗ ∇H)

= (∇H)T ((Dx∇G) ∗ (Dy∇F ))− (∇H)T ((Dy∇G) ∗ (Dx∇F ))

= −{H,G, F}0 = {H,F,G}0.

Als gevolg hiervan geldt voor de algemene Hamiltonianen G en H:

dH

dt
= {H,G,H}E = {G,H,H}0 = 0, (1.46)

dG

dt
= {G,G,H}Z = {H,G,G}0 = 0. (1.47)

Lees nu F = q, G = Z(q) en H = E(q). Definiëer een inproduct op RM×M

door (u,v) =
∑M

i,j ui,jvi,j M x M y. De discrete enstrofie is dan te schrijven

als Z = 1
2
(q, q) en de discrete energie als E = −1

2
(ψ, q−h). Dan worden de

gradiënten van energie en enstrofie gedefiniëerd door:

(∇E,w) = lim
ε→0

1

ε
(E(q + εw)− E(q)), ∀w ∈ RM×M , (1.48)

(∇Z,w) = lim
ε→0

1

ε
(Z(q + εw)− Z(q)), ∀w ∈ RM×M . (1.49)

Lemma 1.6. Voor de gradiënten van Z en E geldt:

∇Z = q, (1.50)

∇E = −ψ. (1.51)

Bewijs. Voor het bewijs van de energie wordt gebruikt dat de discrete Lapla-
cematrix een symmetrisch differentieschema voorstelt en wordt de identiteit
ψ = 4−1(q − h) toegepast. Uitwerken van de definitie voor energie (1.48)
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geeft:

(∇E,w) = lim
ε→0
− 1

2ε
[(q + εw − h)T4−1(q + εw − h)−ψT (q − h)] Mx My

= lim
ε→0
− 1

2ε
[qTψ + εqT4−1w − hTψ − εhT4−1w +

εwTψ + ε2wT4−1w −ψTq +ψTh] Mx My

= −1

2
[qT4−1w − hT4−1w +wTψ] Mx My

= (−ψ,w), ∀w ∈ RM×M , (1.52)

waaruit volgt dat ∇E = −ψ. Voor de enstrofie geeft uitwerking van (1.49):

(∇Z,w) = lim
ε→0

1

2ε
[(q + εw)T (q + εw)− qTq] Mx My

= lim
ε→0

1

2ε
[qTq + 2εqTw + ε2wTw − qTq] Mx My

= qTw Mx My = (q,w), ∀w ∈ RM×M , (1.53)

waaruit volgt dat ∇Z = q.

De discretisaties kunnen nu in haak gelezen worden als qt = {q, Z, E}.
Voor de {.}Z-haak is enstrofie een bewaarde grootheid, voor de {.}E-haak
is energie bewaard, blijkens (1.46) en (1.47). Terugkomend op het bewijs
van Stelling 1.2 kan de Nambu-haak voor de JEZ-discretisatie geformuleerd
worden als:

{q, Z, E}EZ =
1

3
({q, Z, E}0 + {q, Z, E}E + {q, Z, E}Z)

=
1

3
({q, Z, E}0 + {Z,E, q}0 + {E, q, Z}0). (1.54)

Bewijs Stelling 1.2. Het haakje {.}EZ is volledig antisymmetrisch m.b.t. de
transpositie van twee elementen en trilineair. Deze haak is dus een echte
Nambu-haak. Vanwege de antisymmetrie geldt:

dZ

dt
= {Z,Z,E}EZ = −{Z,Z,E}EZ = 0, (1.55)

dE

dt
= {E,Z,E}EZ = −{E,Z,E}EZ = 0. (1.56)

Waarmee de conservatie-eigenschappen van de JEZ-discretisatie zijn bewe-
zen.
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1.4 Spectraal oplossen van de Laplaciaan

Voor het oplossen van de discrete Laplaciaan: 4ψ = q−h wordt gebruik ge-
maakt van discrete Fourier transformaties, welke numeriek opgelost worden
met FFT’s (Fast Fourier Transforms)2. In de ruimte van discrete Fourier-
functies is de Laplaciaan 4ψ exact op te lossen.

Lemma 1.7. Zij v(x, y) een functie op het dubbel-periodieke domein D =
[0, 2π)2 en M = 2π/ Mx de dimensie van het gekozen rooster. Hier is Mx de
resolutie van het rooster en M wordt even gekozen. Definiëer v(xi, yj) = vi,j,
waar xi = i Mx en yj = j My. Dan zijn de Fouriercoëfficienten v̂k,l gegeven
door:

v̂k,l =Mx2

M∑
i,j=1

e−ı(kxi+lyj)vi,j, k, l = −M
2

+ 1, . . . ,
M

2
, (1.57)

en de inverse Fouriertransformatie door:

vi,j =
1

2π

M/2∑
k,l=−M/2+1

eı(kxi+lyj)v̂k,l, i, j = 1, . . . ,M. (1.58)

De reden dat k, l een eindig aantal waarden aannemen is vanwege het
fenomeen aliasing. Op R geldt dat twee complexe functies f(x) = eıkx en
g(x) = eılx ongelijk zijn als k 6= l. Op een rooster geldt dit niet. Als M x
de resolutie van het rooster is, dan zijn de functies f en g gelijk als geldt
k − l = m(2π/ M x), voor m ∈ Z. Zie Figuur 1.43. De Laplaciaan kan nu
opgelost worden door eerst te constateren dat in de discrete Fourierruimte

2Voor de berekeningen in een lagere programmeertaal als C of Fortran is op het mo-
ment van schrijven een module beschikbaar met de naam FFTW3 ofwel Fastest Fourier
Transform in the West, die zoals de naam het al zegt, de snelste FFT geeft. Zie [4].

3Verbonden met het concept aliasing is het fenomeen van Moiré patronen. Bij auto’s
in beweging lijken de wielen soms stil te staan. Dit komt omdat onze ogen maar ongeveer
25 beelden per seconde kunnen verwerken. De waarneming is in zekere zin discreet in de
tijd en een temporele vorm van aliasing treedt op. Moirépatronen ontstaan als er net geen
aliasing plaats vindt, de wielen lijken dan terug te draaien.
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Figuur 1.4: Met functies sin(πx) en sin(11πx) is er aliasing op een rooster
met resolutie 0.2Z.

geldt:

4ψ̂k,l = q̂k,l − ĥk,l, en (1.59)

4ψ̂k,l = 4(Mx2

M∑
i,j=1

e−ı(kxi+lyj)ψi,j)

= −(k2 + l2)(Mx2

M∑
i,j=1

e−ı(kxi+lyj)ψi,j)

= −(k2 + l2)ψ̂k,l, (1.60)

oftewel

ψ̂k,l = − 1

k2 + l2
(q̂k,l − ĥk,l). (1.61)

In de praktijk komt het hier neer op het berekenen van de Fouriercoëfficienten
van q en h, de inverse Laplace-operator in de Fourierruimte toepassen en ver-
volgens de inverse Fouriertransformatie toepassen.
Bij het oplossen van niet-lineaire PDVs met numerieke methoden speelt ali-
asing een belangrijke rol. De combinatie van twee lage golfgetalmodes in een
niet-lineaire term levert vaak een waarde ongelijk aan 0 voor hogere golf-
getallen. Wanneer deze buiten het representeerbare gebied van het rooster
valt, zal deze op een lager golfgetal ge-aliast worden. Dit veroorzaakt een
transport van energie van hoge golfgetallen naar lagere en draagt bij aan de
numerieke fout. Het is helaas onvermijdbaar en een van de redenen waarom
we verwachten dat numerieke methoden niet overeenstemmen met de statis-
tische voorspellingen. Dit besluit de discussie van de ruimtelijke discretisatie.
In het komende hoofdstuk gaan we dieper in op de tijdsintegratie.
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Hoofdstuk 2

Tijd-integratie

In het experiment is gebruik gemaakt van de methode van Heun voor tijds-
integratie gevolgd door projectie op de gekozen invarianten. Heun’s methode
is een volledig expliciete methode. Gekeken is er echter ook naar impliciete
methoden. In het bijzonder naar de impliciete midpuntmethode. Resultaten
verkregen met de impliciete midpuntmethode zijn uiteindelijk niet de focus
van deze scriptie geworden. Hiervoor verwijzen we graag naar het werk van
Dubinkina & Frank[5]. Omdat het interessant is om te zien wat de voordelen
van impliciete methoden zijn, worden in Sectie 2.1 enkele eigenschappen van
impliciete methoden aangestipt. Zo bewaart de impliciete midpuntmethode
automatisch de invarianten E en Z. In [5] komt naar voren dat de impliciete
midpuntregel met de ruimtelijke discretisaties ook volume behoorlijk goed
bewaard. Dit is interessant, want er zijn momenteel geen bekende algemene
methoden voor het construeren van volumebewarende tijdsintegratoren voor
stelsels van divergentievrije gewone differentiaalvergelijkingen. In het bij-
zonder niet voor de discretisaties in Sectie 1.3. Omdat impliciete methoden
duur zijn, wordt het gebruik van een expliciete methode met projectie voor-
gesteld. In Sectie 2.3 wordt uitvoerig ingegaan op de Projectieve Methode.
Gekeken wordt naar het recept voor projectie en de methode van Heun. De
volumebewarende eigenschappen van de ruimtelijke discretisaties lijken hier
belangrijk te zijn voor het behoud van de statistische theorie [5].

2.1 Impliciete midpuntmethode

De impliciete midpuntmethode is een 1-staps Runge-Kutta methode die vol-
ledig impliciet is. Voor een stelsel differentiaalvergelijkingen y′ = f(y) wordt
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de impliciete midpuntmethode gegeven door

y(n+1) − y(n)

τ
= f

(
y(n+1) + y(n)

2

)
. (2.1)

De impliciete midpuntmethode heeft de voor deze toepassing zeer interes-
sante eigenschap dat het algemene kwadratische invarianten automatisch be-
houdt:

Lemma 2.1. Zij y′ = f(y) een stelsel differentiaalvergelijkingen met kwa-
dratische eerste integraal I(y) = 1

2
yTCy+bTy+a, waar C = CT een symme-

trische matrix. Dan bewaart de impliciete midpuntmethode de kwadratische
invariant I(y).

Bewijs. Vermenigvuldig beide zijden van (2.1) met

I ′
(
y(n+1) + y(n)

2

)
= (

y(n+1) + y(n)

2
)TC + bT . (2.2)

Omdat I ′(y)f(y) = 0, verdwijnt de rechterzijde en er blijft over:

(
(y(n+1) + y(n))T

2
C + bT )

(y(n+1) − y(n))

τ
= 0. (2.3)

Haakjes uitwerken geeft:

(y(n+1))TCy(n+1)

2τ
− (y(n))TCy(n)

2τ
− (y(n+1))TCy(n)

2τ
+

(y(n))TCy(n+1)

2τ
+
bTy(n+1)

τ
− b

Ty(n)

τ
= 0. (2.4)

Vanwege de symmetrie van C verdwijnen de gemixte termen, vermenigvuldig
met τ en er staat:

(
1

2
(y(n+1))TCy(n+1) + bTy(n+1) + a) −

(
1

2
(y(n))TCy(n) + bTy(n) + a) = 0⇔ (2.5)

I(y(n+1))− I(y(n)) = 0. (2.6)

Stelling 2.2. De impliciete midpuntmethode bewaart de invarianten E, Z.
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Bewijs. Zij IM =M x M y · IdM , de M ×M -identiteitsmatrix geschaald met
M x M y en C = −IM4−1.De discrete inverse Laplacematrix 4−1 is sym-
metrisch en stelt een eindig centraal differentieschema voor. De geschaalde
identiteitsmatrix is duidelijk symmetrisch en zo ook C. De energie en en-
strofie E, Z zijn te schrijven als:

E(q) = −1

2
ψT (q − h) Mx My =

1

2
(q − h)T (−IM4−1)(q − h)

=
1

2
(q − h)T [Cq − Ch] =

1

2
qTCq − qTCh− hTCq + hTC

=
1

2
qTCq − 2hTCq + hTC, (2.7)

Z(q) =
1

2
qT IMq. (2.8)

Met Lemma 2.1 voltooit dit het bewijs.

De impliciete midpuntmethode bewaart dus automatisch de eerste inte-
gralen E en Z, zodra deze invarianten van de ruimtelijke discretisatie zijn,
en geeft vrij goede resultaten op het gebied van volumebewaring [5]. De me-
thode is echter volledig impliciet dus ’duur’ in termen van rekentijd. Zeker
wanneer bedacht wordt dat de QGPV een ’niet-stijf’-probleem weergeeft. In
het vervolg laten we deze impliciete methode buiten beschouwing en richten
we de aandacht op een expliciete Runge-Kutta methode gecombineerd met
projectie. Deze zijn in rekentijd een stuk goedkoper.

2.2 Methode van Heun

De methode van Heun is een 1-staps expliciete Runge-Kutta-methode en
wordt als volgt gedefiniëerd.

Definitie 2.3 (Methode van Heun). Zij yt = f(y) een stelsel differenti-
aalvergelijkingen met beginvoorwaarde y(0). Zij y(n) de oplossing van de
methode op t = nτ , waar τ de tijdstapsgrootte is. De oplossing na een
tijdstap y(n+1) wordt dan gegeven door:

ỹ(n+1) = y(n) + τf(y(n)) (Forward Euler voorspeller), (2.9)

y(n+1) = y(n) +
τ

2
(f(y(n)) + f(ỹ(n+1))). (2.10)

De methode van Heun geeft een orde 2 numerieke methode. De methode
bewaart over het algemeen geen volume. Om dit aannemelijk te maken kijken
we naar het testprobleem van de harmonische slinger.
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Lemma 2.4. Zij y′1 = y2, y
′
2 = −y1 de gewone differentiaalvergelijking die

de dynamica van de harmonische slinger beschrijft. Dan geeft toepassing van
de methode van Heun divergentie van volume in de faseruimte.

Bewijs. Zij D = det(∂y(n+1)/∂y(n)). Als |D| > 1 is er divergentie, voor
|D| = 1 is volume bewaard en voor |D| < 1 is er samentrekking van het
faseruimte element. Heun’s methode toegepast op de testvergelijking geeft
voor de oplossing y(n+1) op t = (n+ 1)τ :

y(n+1) = y(n) +
τ

2
[f(y(n)) + f(y(n) + τf(y(n)))]

=

(
y

(n)
1

y
(n)
2

)
+
τ

2

[(
y

(n)
2

−y(n)
1

)
+

(
y

(n)
2 − τy(n)

1

−y(n)
1 − τy(n)

2

)]

=

(
1− τ2

2
τ

−τ 1− τ2

2

)(
y

(n)
1

y
(n)
2 .

)
(2.11)

Dan wordt D:

D = det

 1− τ2

2
τ

−τ 1− τ2

2

 = 1 +
τ 4

4
> 1. (2.12)

De methode van Heun bewaart dus in het algemeen geen volume. Specifiek
verwachten we geen bewaring van volume voor ons probleem.

2.3 Scheefprojectie

Door een tijdstap te nemen, blijven de bewaarde grootheden energie en en-
strofie in de regel niet behouden. Dit probleem wordt opgelost door de oplos-
sing na de tijdstap q̃ te projecteren op de energie-enstrofievar̈ıeteit. Of in het
geval dat slechts 1 grootheid bewaard is, op de energie- of enstrofievar̈ıeteit.
Orthogonale projecties op de energie-,enstrofie- en energie-enstrofievariëteit
zijn resp. πE, πZ en πEZ . De geprojecteerde oplossing wordt genoteerd als
q′. Orthogonale projectie is praktisch gezien niet handig, omdat in de bere-
kening van de projectie q′ impliciet is. Daarom worden in de onderstaande
projecties telkens een benadering van de normaalvector in q′ gebruikt, name-
lijk die in de oplossing na de tijdstap met de methode van Heun. Hierdoor is
de projectie niet meer orthogonaal, maar spreken we van een scheefprojectie.
De scheefgeprojecteerde oplossing wordt genoteerd als q̄.
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Lemma 2.5 (Projectie op Z0.). Zij Z0 = Z(q(0)) de enstrofie op t = 0. De
scheefprojectie op de enstrofievariëteit Z0 van q̃ wordt gegeven door

q̄ = λ̃q̃, waar (2.13)

λ̃ =

√
Z0

Z(q̃)
. (2.14)

Bewijs. Er geldt: q′ = πZ(q̃) = q̃ + λ∇Z(q′). Omdat q′ hier impliciet is,
benaderen we∇Z(q′) met∇Z(q̃) = q̃. Dit geeft de geprojecteerde oplossing:
q̄ = λ̃q̃. Dit invullen in de enstrofievergelijking geeft

Z(λ̃q̃)− Z0 =
1

2
λ̃2q̃T q̃ Mx My − Z0 = 0, en dus

λ̃ =

√
Z0

Z(q̃)
.

Lemma 2.6 (Projectie op E0.). Zij E0 = E(q(0)), de energie op t = 0, en
q̃, ψ̃ de oplossing na een tijdstap met Heun’s methode. De projectie op de
energievariëteit E0 wordt gegeven door

q̄ = q̃ + λ̃ψ̃, waar (2.15)

λ̃ =
c/a

µ
(=
−b+ sgn(b)

√
b2 − 4ac

2a
), (2.16)

µ =
−b− sgn(b)

√
b2 − 4ac

2a
, (2.17)

a = ψ̃
T4−1ψ̃, (2.18)

b = (q̃ − h)T4−1ψ̃ + ψ̃
T
ψ̃, (2.19)

c = ψ̃
T

(q̃ − h) + 2E0/(Mx My). (2.20)

Bewijs. Er geldt: q′ = πE(q̃) = q̃ + λ∇E(q′). Omdat q′ hier impliciet
is, benaderen we ∇E(q′) met ∇E(q̃) = −ψ̃. Dit geeft de geprojecteerde
oplossing: q̄ = q̃ + λ̃ψ̃. De energie voor de oplossing voldoet aan E0 =

E(q̄) = −ψ̄T
(q̄ − h) Mx My. Hier is ψ̄ gelijk aan

ψ̄ = 4−1(q̄ − h) = 4−1(q̃ − h) + λ̃4−1ψ̃.

De splitsing mag, omdat de inverse discrete Laplacematrix 4−1 lineair is.
Uitwerken van de haakjes in de vergelijking E(q̄) − E0 = 0 geeft dan een
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q̃

q̄Z

q̄EZ

q̄E◦Z

E0

Z0

E0 ∩ Z0

Figuur 2.1: Projectie op de geconserveerde energie-enstrofievariëteit. De
oplossing na de tijdstap is q̃, de projectie op de enstrofievariëteit Z0 is q̄Z .
De vervolgprojectie op de energievariëteit E0 is q̄E◦Z De simultane projectie
op de energie-enstrofievariëteit E0 ∩ Z0 wordt gegeven door q̄EZ . In het
algemeen geldt niet: q̄E◦Z = q̄EZ .

kwadratische vergelijking in λ̃ : aλ̃2 + bλ̃ + c = 0, met a, b en c zoals
gegeven. De keuze voor tussenberekening van µ is ingegeven door de kans
op ’cancellation’ van significante bits bij directe berekening van λ̃, welke de
kleinste van de twee is en dus de juiste keuze.

De projectie op de energie-enstrofievariëteit laat zich helaas niet zo mak-
kelijk vertalen naar de oplossing van een scalair kwadratische vergelijking
zoals in het geval van projectie op de enstrofie- of energievariëteit. Achter-
eenvolgens projecteren op E0 en Z0 geeft in het algemeen geen punt op de
intersectie van de twee, zie Figuur 2.1. We lossen de projectie dus simultaan
op.

Lemma 2.7 (Projectie op Z0 en E0.). Zij Z0 = Z(q(0)) en E0 = E(q(0)) de
enstrofie, resp. de energie op t = 0 en q̃, ψ̃ de oplossing na een tijdstap met
Heun’s methode. De scheefprojectie op de energie-enstrofievariëteit wordt dan
met Lagrangemultipliers λ, µ gezocht:

q̄ = λq̃ + µψ̃, voor zekere λ, µ ∈ R. (2.21)
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Voor het simultaan oplossen van λ en µ maken we gebruik van Newton-
iteratie. Definiëer:

G(λ, µ) =

(
g1(λ, µ)
g2(λ, µ)

)
=

(
Z(λq̃ + µψ̃)− Z0

E(λq̃ + µψ̃)− E0

)
. (2.22)

Met Newtoniteratie zoeken we λ, µ zodat G = 0. Voor startwaarden van
λ, µ voldoende in de buurt van de werkelijke oplossing geeft Newtoniteratie
kwadratische convergentie. Zij r = (λ, µ)T en r(0) = (1, 0)T (voor r(0) geldt
q̄ = q̃), Newtoniteratie wordt dan gegeven door:

r(v+1) := r(v) −
(
∂G

∂r
(r(v))

)−1

G(r(v)). (2.23)

Wanneer ‖r(v+1) − r(v)‖ < tol voor een vooraf gekozen tolerantie tol, is con-
vergentie bereikt. De functie G en zijn Jacobiaan ∂G/∂r worden uitgewerkt
gegeven door:

G =


λ2q̃T q̃ + 2λµq̃ψ̃ + µ2ψ̃

T
ψ̃ − 2Z0/(Mx My)

λ2q̃T4−1q̃ + λµ(ψ̃
T4−1q̃ + q̃T4−1ψ̃) + . . .

−λq̃T4−1h− µψ̃T4−1h+ µ2ψ̃
T4−1ψ̃ + 2E0/(Mx My)

 ,

∂G

∂r
=


2λq̃ + 2µq̃ψ̃ 2µψ̃ + 2µq̃ψ̃

2λq̃T4−1q̃ − q̃T4−1h+ 2µψ̃
T4−1ψ̃ − ψ̃T4−1h+

+µ(ψ̃
T4−1q̃ + q̃T4−1ψ̃) +λ(ψ̃

T4−1q̃ + q̃T4−1ψ̃)

 .

Alle bovenstaande termen zijn per tijdstap eenmalig te berekenen. Wat over-
blijft zijn kwadratische vergelijkingen in λ en µ.
De projectie bewaart de orde van de methode van Heun [7]. Volumebewa-
ring van het faseruimte-element is er vanuit de theorie niet. Gecombineerd
met het feit dat de methode van Heun geen volume bewaart, is volumebewa-
ring niet gegarandeerd. In het hierna volgende experiment is ook de totale
vorticiteit behouden. Dit is in de uitgewerkte projecties niet meegenomen.
De projecties laten zich echter makkelijk uitbreiden om ook deze behouden
grootheid te bewaren.
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Hoofdstuk 3

Numeriek experiment

In Dubinkina & Frank[5] worden resultaten verkregen met topografie h1(x, y) =
0.2 cosx+0.4 cosx en verschillende startcondities van q(x, y, t) voor zowel de
projectieve methode als de impliciete midpuntmethode. Als rooster is geko-
zen voor een rooster van dimensie M = 22. Zij T = N · ∆t, waar N het
aantal tijdstappen en ∆t de stapgrootte, dan definiëren we de gemiddelde
vorticiteit in de tijd als:

q̄(x) =
1

T − t1

∫ T

t1

q(x, t) dt. (3.1)

Hier is [t1, T ] het interval waarover gemiddeld wordt. In het vervolg is t1 =
103. Waar t staat moet dit gëınterpreteerd worden als de tijd, waar T staat
wordt altijd gesproken over een tijdsgemiddelde. Op gelijke wijze als de
gemiddelde vorticiteit wordt ψ̄ gedefiniëerd. Uit de hierboven genoemde
experimenten komt naar voren dat de resultaten voor µ in de relatie voor de
gemiddelde staat q̄ = µψ̄ met de JEZ-discretisatie en projectie op behouden
enstrofie en energie, naar een staat convergeren die net niet de voorspelde
waarde µ∗ is. Een vraag is dan of en hoe snel de gerealiseerde µ convergeert
naar de voorspelde µ∗ uit de theorie als functie van de roostergrootte M . De
theorie zegt ons dat µ = µ∗ in de thermodynamische limiet M → ∞. Een
andere vraag is in hoeverre de gekozen topografie de statistische mechanica
van het systeem kan bëınvloeden. In het experiment hier is gekozen voor een
discontinue topografie h(x, y) = h∞(x, y), waar h∞ een fictieve discontinue
topografie is geconstrueerd door h(x, y) = 1 te stellen in een verzameling
roosterpunten die het oneindig-symbool weergeven en h(x, y) = 0 buiten
deze verzameling. De topografie levert vanuit de theorie onmiddellijk enkele
problemen op, want heeft in de Fourierruimte geen eindige ontwikkeling.
Berekening van de theoretische µ∗ is zodoende niet exact, maar gezocht wordt
naar een benadering door de Helmholtzvergelijking (1.26) voor toenemende
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Figuur 3.1: Absolute fout van µ t.o.v. de voorspelde µ∗ als functie van de
dimensie van het rooster M .

roostergrootte op te lossen. In het experiment wordt als beginvoorwaarde
van q(x, y, t) gekozen voor q(x, y, 0) = sinx · sin 2y. De beginvoorwaarden
worden vervolgens geprojecteerd op de energie-enstrofievariëteit en de totale
vorticiteit wordt gelijk gehouden aan 0:

E(q) = E0 = 7, Z(q) = Z0 = 20,
M∑
i,j=1

qi,j = 0. (3.2)

In sectie 3.1 gaan we kort in op de vraag in hoeverre de roostergrootte van
belang is voor de benadering µM van de theoretische waarde µ∗. In sectie 3.2
bekijken we de resultaten van korte en lange integraties met de topografie
h∞ met de verschillende discretisaties.

3.1 Orde van convergentie µM

Omdat µ∗ voor de h∞-topografie niet exact te bepalen is, is dit experiment
uitgevoerd met de topografie h1(x, y) = 0.2 cosx + 0.4 cosx voor rooster-
groottes M = 22, 44, 88 en 176. Voor de lengte van integratie is gekozen voor
T = 104. Uit de theorie laat µ∗ zich berekenen als µ∗ = −0.751661904 . . ..
In Figuur 3.1 is de absolute afwijking van µM , µ als functie van de dimensie
van het rooster M , ten opzichte van µ∗ weergegeven. Hier zijn de schalen
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4−1(q − h).

logaritmisch gekozen. De rechte lijn geeft een lineaire interpolatie van de
punten op de logaritmische schaal. Dit lijkt te suggereren dat er kubische
convergentie is van µM naar µ∗ als functie van het gekozen aantal roosterpun-
ten. Dit is interessant, want de ruimtelijke discretisatie geeft slechts 2e orde
nauwkeurigheid. Nog op te merken hier is dat de verschillende µM relatief
snel convergeren naar een vaste waarde en voor T > 104 al geen significante
fluctuaties meer kennen. Voor T = 104 worden de absolute fouten van µM
voor M = 22, 44, 88 en 176 ten opzichte van µ∗ gegeven door:

M = 22, |µM − µ∗| ≈ 2.157.10−2,
M = 44, |µM − µ∗| ≈ 3.808.10−3,
M = 88, |µM − µ∗| ≈ 4.605.10−4,
M = 176, |µM − µ∗| ≈ 5.157.10−5.

3.2 Numerieke simulaties met topografie h∞.

Voor de h∞-topografie is µ∗ niet exact te bepalen. Door het aangepaste
Helmholtzprobleem (1.26) voor toenemende roostergrootte op te lossen, krij-
gen we een benadering van µ∗. Voor de continue topografie h1(x, y) geeft
dit een exacte oplossing voor µ∗ vanwege de eindige Fourierexpansie van
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Figuur 3.3: De relatieve fout van energie en enstrofie bij JEZ (links), JE
(midden) en JZ(rechts) over het interval t = [0, 104].

h1(x, y) = 0.2 cosx+ 0.4cos2x. Resultaten hiervan zijn:

M = 22, µ ≈ −0.817111072439921,
M = 44, µ ≈ −0.817653929644236,
M = 88, µ ≈ −0.817793738841711,
M = 176, µ ≈ −0.817829070887632,
M = 352, µ ≈ −0.817837961701097,
M = 704, µ ≈ −0.817840192179778,
M = 1407, µ ≈ −0.817840750797080.

De numerieke data suggereren convergentie tot op zeker 5 significante de-
cimalen, dus in het vervolg stellen we dat µ∗ ≈ −0.81784. In Figuur 3.2
zijn de startcondities weergegeven. In Figuur 3.3 zijn de enstrofie en energie
als functie van de tijd weergegeven. Voor de JEZ-discretisatie en projectie
op de energie-enstrofievariëteit blijven beide waarden schommelen rondom
de machineprecisie. Bij gebruik van de JE-methode met projectie op de
energievariëteit schiet de enstrofie vrijwel gelijk weg van zijn beginwaarde
en blijft schommelen rond ongeveer 25 tot 30 keer de beginwaarde. Bij ge-
bruik van de JZ-methode met projectie op de enstrofievariëteit zien we een
geleidelijkere drift van de energie naar een relatieve fout van −0.9. Dit komt
overeen met ongeveer 10% van de originele energie. In Figuur 3.4 zijn de
energie en enstrofie over een langere periode geplot. Hieruit blijkt dat de
eerder waargenomen foutmarges ook over langere tijd de spil van de energie-
en enstrofiefluctuaties zijn.

De voor T = 104 gemiddelde stroomfuncties en vorticiteit zijn weergegeven
in Figuur 3.5. De drie discretisaties geven totaal verschillende statistieken.
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en 106.

Voor de discretisatie met JEZ en projectie op E0, Z0 worden de statistische
voorspellingen vrij goed benaderd, en wordt de relatie tussen de gemiddel-
de stroomfunctie ψ̄ en vorticiteit q̄ vervuld met µ = −0.802, wat dicht bij
de theoretische waarde ligt. Voor de methode met alleen energie bewaard,
wordt de gemiddelde stroomfunctie vrijwel ψ̄ = 0, en de gemiddelde vorti-
citeit weerspiegelt de topografie h∞. Voor de methode met alleen enstrofie
bewaard, is de relatie tussen de gemiddelde stroomfunctie en vorticiteit ook
min of meer vervuld, maar met een hevig verstoorde µ. De twee laatste me-
thoden benaderen vrij goed de voorspellingen van de alternatieve statistische
theorie met dezelfde bewaarde grootheid. In Figuur 3.6 wordt de gemiddelde
stroomfunctie bij de methode van alleen behouden energie voor verschillende
tijdsintervallen weergegeven. De kleine subplots geven de relatie tussen q̄ en
ψ̄ weer met de beste lineaire correlatie. Voor projectie op de energievariëteit
geeft deze relatie een divergerende µ, voor projectie op de enstrofievariëteit
in Figuur 3.7 gaat µ naar 0. De snelheid waarmee dit gebeurt, lijkt bij de
energieprojectie met orde 0.3 als functie van de tijd plaats te vinden. De
lengte van het integratie-interval vertienvoudigen geeft een ongeveer 3 keer
grotere µ. Bij de enstrofieprojectie lijkt deze relatie bij benadering 1 op 1.
In Figuur 3.8 is de gemiddelde stroomfunctie met projectie op de energie-
enstrofievariëteit weergegeven voor T = 104, 105 en 106. De convergentie
van µ blijkt al voor T = 104 vrij goed. Voor T = 106 is de relatieve fout ten
opzichte van µ∗ ongeveer 0.02. In Figuur 3.9 is de gemiddelde stroomfunctie
weergegeven bij projectie op de energie-enstrofievariëteit met de discretisatie
J0. Opvallend is dat de waarde van µ dichter bij de theoretische waarde µ∗

ligt dan bij gebruik van de JEZ-discretisatie. In de subplots zit echter het
grote verschil. Deze plots laten zien dat bij de JEZ-discretisatie de correla-
tie tussen ψ̄ en q̄ voor alle punten dichter een lineair verband benaderen,
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dan bij gebruik van de J0-discretisatie. Hierbij lijkt de correlatie een lichte
kromming te hebben.

3.3 Conclusies

Vanuit de algemene statistische theorie volgden voorspellingen voor de rela-
tie tussen de samengestelde gemiddelde vorticiteit en stroomfunctie op basis
van alleen een realisatie van E en Z. De numerieke experimenten wijzen erop
dat om de statistische voorspellingen te kunnen reproduceren bij een nume-
rieke simulatie, de numerieke methode dezelfde invarianten in discrete zin
moet bewaren als die in de theorie gegaan zijn. De numerieke methoden die
alleen een van de bewaarde grootheden bewaren, geven ontaarde statistie-
ken die consistent zijn met de alternatieve statistisch mechanische theorieën
gebaseerd op die bewaarde grootheid. Aangenomen dat beide grootheden
bewaard zijn, convergeert de numerieke oplossing met orde 3 naar de equili-
brium statistische theorie van de continue PDV als functie van de resolutie
van het rooster. Dit is interessant, omdat de ruimtelijke discretisatie zelf
slechts 2e orde nauwkeurigheid geeft. Dit feit behoeft verder onderzoek. De
keuze voor een discontinue topografie lijkt geen belangrijk effect te hebben
op de ontspanning naar het statistische equilibrium.

Abramov & Majda [1] hebben laten zien dat de conservatie van meer be-
waarde grootheden, in het bijzonder het derde moment van de vorticiteit
Z3, kan leiden tot statistisch relevante verschillen in de waargenomen equi-
librium statistieken. Dit suggereert dat de statistische theorie gebaseerd op
slechts energie of enstrofie incompleet is. Wat we hier hebben laten zien is
dat de numerieke methode minimaal de invarianten moet bewaren die in de
statistische theorie zijn gegaan om consistent te zijn. Het werk in [1] wijst
erop dat het bewaren van meer invarianten kan wijzen op tekortkomingen
in de theorie. De conclusie is dat wanneer we geconfronteerd worden met
een verschil tussen de statistische theorie en numerieke simulatie gegevens,
we die methode (statistisch of numeriek) moeten vertrouwen die de meeste
invarianten consistent met de continue PDV bewaart.

29



Bibliografie

[1] R. V. Abramov & A. J. Majda, Statistically relevant conserved quan-
tities for truncated quasigeostrophic flow, Proc. Natl. Acad. Sci. USA,
vol. 100(7):3841-3846, 2003.

[2] A. Arakawa, Computational Design for Long-Term Numerical Integrati-
on of the Equations of Fluid Motion: Two-Dimensional Incompressible
Flow. Part I, J. Comp. Phys., vol. 1:119-143, 1966.

[3] O. Bühler, A Brief Introduction to Classical, Statistical, and Quantum
Mechanics, AMS Courant Institute of Mathematical Science, vol. 13,
2006.

[4] Fastest Fourier Transform in the West, http: // www. fftw. org .

[5] S. Dubinkina & J. Frank, Statistical Mechanics of Arakawa’s Discreti-
zations, preprint (2007), submitted.

[6] Google Earth, http: // earth. google. com/ .

[7] J. Frank & B. Leimkuhler, Numerical Dynamics and Modelling, lecture
notes, 2007.

[8] A.J. Majda & X. Wang, Non-lineair Dynamics and Statistical Theories
for Basic Geophysical Flows, Cambridge University Press, Cambridge,
2006.

[9] R.I. McLachlan, Spatial discretizations of partial differential equations
with integrals, IMA Journal of Numerical Analysis, vol. 23: 645-664,
2003.

[10] Y. Nambu, Generalized Hamiltonian Dynamics, Phys. Rev. D (3), vol.
7: 2405-2412, 1973.

30

http://www.fftw.org
http://earth.google.com/


[11] R. Salmon, A general method or conserving quantities related to po-
tential vorticity in numerical methods, Nonlinearity, vol. 18: R1-R16,
2005.

[12] C.E. Shannon, A Mathematical Theory of Communication, Bell System
Technical Journal, vol. 27: 379-423 en 623-656, juli en oktober, 1948.

[13] L.N. Trefethen, Spectral methods in Matlab, Society for Industrial and
Applied Mathematics, 2000.

31



Dankwoord

Eind april 2007 ben ik bij studie-adviseur Iris Hettelingh binnengelopen met
de bijna onmogelijke vraag:”Kan ik nog voor 1 september mijn Bachelordi-
ploma behalen?”. Gelukkig bleek dit slechts een uitdaging. Na gesprekken
met Chris Zaal kwam al snel de naam van Jason Frank naar voren. Hij was
bereid om dit avontuur met mij aan te gaan. Twee weken nadien was mijn
vakkenpakket met dank aan Iris goedgekeurd en nu in augustus ligt deze
scriptie er net voor de deadline... De rol die jullie bij het afronden van deze
bachelor hebben gespeeld, is eigenlijk niet in woorden uit te drukken. Toch
dan bij deze: ”Bedankt!”. In het bijzonder wil ik Jason bedanken voor de
constante stroom van informatie en uitleg. Zonder jou was deze scriptie niet
van de grond gekomen. Chris wil ik bedanken voor het zijn van de stem van
mijn geweten en de no-nonsense gelijk aan het werk mentaliteit die hij mij op
het hart heeft gedrukt. Iris wil ik bedanken voor alle moeilijke gesprekken die
we in de afgelopen 6 jaar hebben gevoerd. Ik kwam er altijd met hernieuwde
energie vandaan. Dan wil ik nog mijn vrienden bedanken die begrip toonden
als ik de afgelopen tijd even niet zo vaak met ze om kon gaan. Mijn ouders
voor hun geduld en steun. Mijn werkgever voor hun flexibele opstelling bij
het verlenen van vrije dagen. En niet te vergeten mijn collega’s voor hun
telefoontjes op studiedagen.

32



Bijlage A

Populaire samenvatting

Figuur A.1: Een beeld van de aarde met Google Earth c©. Weergegeven is de
vorticiteit in de atmosfeer.[6]

Bij het voorspellen van het weer in de atmosfeer komt het begrip chaos
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al snel om de hoek kijken. Kleine effecten gaan bij integratie over langere
tijd een rol spelen in de globale dynamica. Toch is het mogelijk om het weer
te voorspellen door vanuit een beginoplossing te kijken naar de statistische
eigenschappen van het systeem. Dan blijkt dat bepaalde oplossingen in de
tijd vanuit de beginvoorwaarden een grotere kans hebben voor te komen.
Hier vandaan komt dan ook de opmerking:”Morgen 60% kans op regen”. Ze-
ker weten doen de weervoorspellers het niet, maar vanuit de beginvoorwaar-
den rekenend komt het scenario regen 60% keer voor. Rode draad in deze
scriptie is de quasi-geostrofische potentiële vorticiteitsvergelijking (een hele
mond vol), ofwel QGPV, welke een simpel model van de beweging van niet-
samendrukbare vloeistoffen met topografie voorstelt. De topografie speelt
in de vergelijking zoals het woord al zegt, de rol van obstakels of juist ver-
snellende factoren voor de draaiing van de vloeistof. Deze draaiing wordt
aangeduid met de term vorticiteit. Vorticiteit geeft dan de mate van draai-
ing van een vloeistof in een punt weer. Hiervan afgeleid wordt in deze scriptie
ook gesproken van een stroomfunctie, deze geeft in zekere zin de verandering
van de vorticiteit weer en brengt de topografie in het spel. Voor de partiële
differentiaalvergelijking zijn ook grootheden geformuleerd die niet verande-
ren in de tijd. Zo is er een behoudswet voor energie en voor een begrip dat
bekend staat als de enstrofie. Op basis van kennis van alleen een realisatie
van de energie en enstrofie wordt een statistisch mechanische theorie opgezet.
In deze scriptie produceren we resultaten van numerieke experimenten die of
de energie of de enstrofie of beiden invariant laten. Gekeken wordt naar de
statistieken die verschillende methoden geven. Uit deze resultaten blijkt dat
de theoretische statistiek die we opgesteld hebben, goed overeenkomt met de
resultaten na lange tijd simuleren als dezelfde grootheden die in de theorie
gaan ook door de methode worden bewaard. Verder wordt er kort gekeken
naar het effect van de hoeveelheid punten die in de berekening zijn gebruikt
voor het benaderen van de statistische theorie. Het blijkt dat al bij een klein
rooster (weinig punten) de resultaten redelijk nauw aansluiten bij de theorie.
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