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Samenvatting g 

Sindss jaar en dag is de mens geïnteresseerd in weer en klimaat. Tegenwoordig 
geschiedenn weers- en klimaatvoorspellingen met behulp van circulatiemodellen. At-
mosferischee circulatie betreft de stroming van lucht in de atmosfeer gegeven via 
toestandsvariabelenn zoals windsnelheid, luchtvochtigheid, temperatuur, etc. Een 
circulatiemodell  bestaat uit een set van wiskundige vergelijkingen, die dit circu-
latieprocess beschrijven. Naast data-assimilatie en fysische parametrisering vormt 
dee numerieke dynamica een belangrijk onderdeel van dit soort modellen. Dit on-
derdeell  houdt zich bezig met het numeriek oplossen van de primitieve vergelijkingen 
uitt de hydrodynamica van de atmosfeer. De eisen aan een circulatiemodel zijn hoog. 
Zoo vereist weersvoorspelling zo nauwkeurig mogelijke resultaten over een vaste tijds-
periodee berekend binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek. De nauwkeurigheid van 
eenn voorspelling hangt af van het specifieke model, de numerieke oplosmethode, de 
resolutiee van het plaats-tijd rooster, de opgenomen data en het fysische parametri-
seringsschema.. Circulatiemodellen zijn bovendien zeer complex en rekenintensief. 
Dee belangstelling voor efficiënte numerieke methoden op fijne roosters is dan ook 
groot.. In dit proefschrift richt ik mij op de ontwikkeling van efficiënte numerieke 
methodenn voor het oplossen van de ondiepwatervergelijkingen (SWEs) in een bol-
geometriee op fijne roosters. Deze SWEs voldoen als een eerste beschrijving van de 
horizontalee dynamica in een globaal circulatiemodel. 

Voorr de plaatsdiscretisatie van de SWEs maak ik gebruik van een eindige-volume 
methode.. Op deze wijze voldoet het resulterende semi-discrete systeem aan de fy-
sischee behoudswetten die ten grondslag liggen aan de SWEs. Voor de fluxevalu-
atiee pas ik Oshers upwindschema toe gecombineerd met een P-variant Osherpad 
enn een derde-orde lD-toestandsinterpolatie ((K = i)-schema). De resulterende 
methodee heeft een aantal voordelen. Oshers upwindschema is een flux-difference-
splittingg schema implicerend dat lokaal een correcte informatieverspreiding langs 
dee karakteristieken van het probleem plaatsvindt. Het schema is tweede-orde con-
sistentt en robuust. Het heeft een nette randbehandeling en een compact stencil, 
datt bijvoorbeeld de toepassing van een rekent ij dbeper kende techniek zoals domein-
decompositiee toelaat. Bovendien, garandeert een combinatie van dit schema met 
eenn limiter een gladde representatie van variabelen met sterke gradiënten in tegen-
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stellingg tot de veelvuldig toegepaste spectrale transformatiemethode. 
Eenn veelgenoemd nadeel van een eindige-volume methode betreft zijn verwachte 

inefficiëntiee indien toegepast op een uniform breedtegraad-lengtegraad (lat-lon) roos-
terr in combinatie met een expliciete tijdsintegratiemethode. In dat geval beperkt 
stabiliteitt de toelaatbare tijdstap. Een uniform lat-lon rooster is standaard in at-
mosferischee toepassingen en berust op roosterlijnen van constante breedte- (breedte-
cirkel)) en lengtegraad (meridiaan). Deze inefficiëntie valt onder het poolprobleem. 
Dezee verzamelnaam omvat alle problemen gerelateerd aan de singulariteit van de 
longitudinalee eenheids vector in de pool en de convergentie van de meridianen in de 
richtingg van de pool. Twee mogelijke oplossingen van het poolprobleem zijn onder-
zocht:: (1) Een gecombineerd lat-lon gereduceerd rooster met twee stereokappen in 
dee poolstreek. (2) Een lineair-impliciete Rosenbrock tijdsintegratiemethode (Ros3) 
gecombineerdd met benaderende matrixfactorisatie (AMF) toegepast op een uniform 
lat-lonn rooster. 

Hett gecombineerde rooster bevat geen singuliere punten. De roosterverdeling 
iss zodanig dat een opeenhoping van cellen in de poolstreek wordt voorkomen. De 
tijdstaprestrictiee is zo aanzienlijk gereduceerd. Dit rooster wordt gecombineerd met 
Osherss schema en een expliciete tijdsintegratiemethode. De nette randbehandeling 
vann Oshers schema waarborgt het behoud van massa en impuls aan de interface 
tussenn de verschillende roosterdelen. De impliciete Ros3-methode is A-stabiel en 
derde-ordee nairwkeurig. A-stabiliteit is aantrekkelijk, omdat deze eigenschap on-
voorwaardelijkee stabiliteit impliceert in de zin van Fourier-Von Neumann voor sta-
bielee lineaire problemen. In de praktijk impliceert deze eigenschap veelal dat de toe-
laatbaree tijdstap aanzienlijk groter is dan met een expliciete tijdsintegratiemethode. 
Dee combinatie met AMF is essentieel voor efficiëntie. Deze techniek reduceert de 
rekenkostenn geassocieerd met de oplossing van de lineaire systemen per tijdstap. 
Ros33 met AMF behoudt derde-orde nauwkeurigheid en A-stabiliteit. Beide reme-
diess zijn beoordeeld op basis van numerieke experimenten op een gerenommeerde 
testsett uit de literatuur. Deze resultaten tonen aan dat Ros3 met AMF vele malen 
efficiënterr is dan een expliciete tijdsintegratiemethode zoals bijvoorbeeld een derde-
ordee expliciete Runge-Kutta methode, zelfs wanneer deze methode wordt toegepast 
opp een gecombineerd rooster. 

Circulatiemodellenn vormen veelal de motor achter luchtkwaliteitsmodellen. Deze 
modellenn beschrijven de chemische samenstelling van de atmosfeer. Deze is onderhe-
vigg aan chemische reacties, transport door wind. diffusie, emissies en deposities. Een 
veelvuldigg toegepaste numerieke techniek in circulatie- en luchtkwaliteitsmodellen 
iss operator splitting. Operator splitting vereenvoudigt het numerieke oplosproces 
doorr het op te splitsen in subproblemen en die vervolgens in een voorgeschreven 
volgordee op te lossen met een numerieke techniek toegespitst op het specifieke deel-
probleem.. De aparte behandeling van de subproblemen creëert echter een splitfout. 
Dee grootte van deze fout moet beperkt blijven en mag geen aanleiding geven tot een 
instabiell  oplosproces. Een foutuitdrukking is afgeleid voor Strang-splitting, dat een 
symmetrischh oplospatroon voor de deelproblemen geeft. De analyse betreft gekop-
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peldee niet-lineaire pure beginwaardeproblemen. Lie-operatoren vereenvoudigen de 
afleidingg aanzienlijk. De foutuitdrukkingen zijn nader beschouwd voor de advectie-
diffusie-- react ie vergelijkingen kenmerkend voor luchtkwaliteitsmodellen. Een the-
oremaa is afgeleid, dat voorschrijft onder welke omstandigheden de toepassing van 
operatorr splitting op de advectie-diffusie-reactie vergelijkingen geen aanleiding geeft 
tott een splitfout. 

Alss laatste, vergelijk ik operator splitting met Ros3 met AMF. Beide tech-
niekenn simplificeren het numerieke oplosproces. Als operator splitting beschouw 
ikk Strang-splitting gecombineerd met Ros3 voor de tijdsintegratie van de subpro-
cessen.. De vergelijking betreft de SWEs in bolgeometrie, waarvoor de lokale fout 
enn de numerieke dispersierelatie zijn afgeleid. Deze relatie beschrijft de invloed van 
dee numerieke methode op de representatie van de karakteristieke golven van het 
ondiepwaterprobleem.. In de meteorologie is een correcte weergave van de advec-
tievee (Rossby) golf vereist. Deze golf is kenmerkend voor de atmosferische dynami-
ca.. Voor karakteristieke tijdstappen is de fout van de numerieke technieken op deze 
golvenn nihil. Deze resultaten gelden echter in een midden-breedtegraad synoptische 
analyse.. In een volledige bolgeometrie is Ros3 met AMF veel efficiënter dan Strang-
splitting.. De onnauwkeurigheid van Strang-splitting in de poolstreek noodzaakt tot 
kleinee tijdstappen. 




