
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Statistical mechanics and numerical modelling of geophysical fluid dynamics

Dubinkina, S.B.

Publication date
2010

Link to publication

Citation for published version (APA):
Dubinkina, S. B. (2010). Statistical mechanics and numerical modelling of geophysical fluid
dynamics. [Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/statistical-mechanics-and-numerical-modelling-of-geophysical-fluid-dynamics(f1df3a08-b6aa-4711-80bd-90ebfbef5169).html


Samenvatting

Het verrihte onderzoek, weergegeven in dit proefshrift, gaat over de statistis-

he mehania en het numeriek modelleren van geofysishe vloeistofdynamia.

Uit de statistishe analyse van de simulatiegegevens, verkregen door middel

van lange tijdintegraties, is gebleken dat de resultaten sterk afhangen van de

gebruikte numerieke disretisatie. In Hoofdstuk 2 hebben we dit geillustreerd

aan de hand van een quasi-geostro�she stroming met topogra�she foring,

waarvoor er een goed ontwikkelde theorie in de statistishe mehania bestaat.

We hebben statistish-mehanishe theorieën voor de disrete dynamishe sys-

temen opgebouwd ten gevolge van de drie disretisaties van Arakawa (J. Com-

put. Phys., 1966), die de energie, enstro�e, of beide behouden. De numerieke

experimenten met de behoudende integrators, evenals de geprojeteerde tijdin-

tegrators, hebben aangetoond dat de statistishe theorieen de vershillen in de

statistieken, welke van de disretisaties afgeleid zijn, nauwkeurig verklaren.

In Hoofdstuk 3 hebben we lange tijdsimulaties uitgevoerd, waarbij we ge-

bruik gemaakt hebben van een zogenaamde 'Hamiltonian partile-mesh' meth-

ode voor de ideale vloeistofstroming, om een statistish-gemiddelde vortiiteits-

veld voor de disretisatie te bepalen. We hebben de statistishe modellen van

Lagrange en Euler voor de disrete dynamia ontwikkeld en vervolgens getest

door middel van numerieke experimenten. De verkregen resultaten zijn in goede

overeenstemming met de theoretishe voorspellingen, evenals met de ontinue

statistish-mehanishe theorie voor de ideale vloeistofstroming, die werd on-

twikkeld door Ellis, Haven & Turkington (Nonlinearity, 2002). De resultaten

bevestigen met name dat de gemiddelde toestand aanzienlijk wordt beinvloed

door het blijkbaar triviale behoud van de potentiele vortiiteit langs de deelt-

jespaden, bij het gebruik van de HPM-methode. Terzijde willen we tevens

opmerken dat, zoals uit de numerieke experimenten is gebleken, een vierde

ongelijk-nul moment kan het statistishe gemiddelde beinvloeden.

Visositeitsvrije vloeistofmodellen worden gekenmerkt door het behoud van

energie, sterke gevoeligheid voor de beginvoorwaarden, en een asade aan vor-

tiiteit op een steeds �jnere shaal. Ehter, een dergelijke vortisiteitsasade

presenteert een uitdaging voor de numerieke simulaties van zulke stromingen,

gezien het feit dat de direte disretisatie van de bewegingsvergelijking uitein-

delijk geen goed opgeloste oplossingen meer oplevert. Om dit probleem e�etief

aan te pakken is het vereist om de dynamia op de onder-rooster shaal te mod-

elleren, evenals de invloed daarvan op het grove rooster. In Hoofdstuk 4 hebben

we een afsluiting voor de onsamendrukbare ideale vloeistofstroming gepresen-

teerd, in de vorm van een gegeneraliseerd apparaat voor een gewenste tem-

peratuur, waarbij we gebruik hebben gemaakt van de puntvortex stroming op
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een shijf als prototype. Deze tehniek wordt gebruikt voor moleulaire simu-

laties, en met name, om de interaties van een deeltjes-systeem op onstante

temperatuur te modelleren. We hebben aangetoond dat de termostaat een

oneindig of eindig reservoir met stohastish gedwongen termostaatvariabelen

kan modelleren. Numerieke experimenten zijn in uitstekende overeenkomst met

de twee-shalige simulaties van Bühler (Phys. Fluids, 2002).


