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Samenvatting

Observaties van de oppervlaktetemperatuur van de Noord-Atlantische Oceaan bevat-
ten aanwijzingen voor schommelingen met een tijdschaal van enkele decennia. Deze
variabiliteit wordt ook wel aangeduid als de Atlantische Multidecadale Oscillatie
(AMO). Modellen voor de grootschalige oceaancirculatie suggereren dat het patroon
van de oppervlaktetemperatuur en de tijdschaal van de AMO worden verklaard door
variaties in de thermohaliene circulatie. De amplitude van de AMO wordt echter
vermoedelijk bepaald door de bovenliggende atmosfeer.

In dit proefschrift onderzoeken we (1) de dynamica van laagfrequente variabiliteit
van de atmosfeer op gemiddelde noorderbreedte en (2) het effect daarvan op de AMO.
Daartoe bestuderen we zogenaamde lage-orde modellen. Deze modellen worden afge-
leid door de (onbekende) oplossing van een stelsel partiële differentiaalvergelijkingen
te projecteren op een geschikt gekozen eindig-dimensionale functieruimte. De dy-
namica van de aldus verkregen modellen wordt bestudeerd in het raamwerk van de
wiskundige theorie van dynamische systemen. Door het systematisch bestuderen van
aantrekkers en hun bifurcaties wordt een coherent beeld van de dynamica verkregen.
Van bijzonder belang zijn de overgangen van ordelijke naar meer gecompliceerde of
zelfs chaotische dynamica.

De drie belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn (1) een nieuw dynamisch
scenario voor atmosferische laagfrequente variabiliteit waarbij vreemde aantrekkers
onregelmatige atmosferische planetaire golven representeren, (2) een sterk vereen-
voudigd model dat de kwalitatieve eigenschappen van de AMO beschrijft en (3) een
deterministisch mechanisme waarbij de AMO wordt aangedreven door een chaotische
atmosfeer.

Atmosferische laagfrequente variabiliteit. In Hoofdstuk 2 bestuderen we de dynamica
van een lage-orde model voor de planetaire atmosferische circulatie op gemiddel-
de noorderbreedte. Evenwichtstoestanden worden onstabiel via een Hopf bifurcatie
waarna we een periodieke aantrekker vinden. Deze periodieke aantrekker kan vervol-
gens drie bifurcatiescenarios ondergaan: (1) een cascade van periodeverdubbelingen,

117



(2) een Hopf-Nĕımark-Sacker bifurcatie gevolgd door de vernietiging van de invari-
ante torus en (3) intermittentie geassocieerd met de zadel-knoop bifurcatie van de
periodieke aantrekker.

De periodieke aantrekkers representeren atmosferische planetaire golven met fy-
sische karakteristieken die kwalitatief overeenkomen met observaties. De vreemde
aantrekkers die ontstaan na de voorgenoemde bifurcatiescenarios zijn onregelmatige
planetaire golven die hun fysische karakteristieken ‘erven’ van de periodieke aantrek-
kers.

De Atlantische Multidecadale Oscillatie. In Hoofdstuk 3 bestuderen we een lage-orde
model voor thermisch aangedreven oceaanstromingen. Als de atmosferische demping
op temperatuuranomalieën aan het oppervlak beneden een kritieke waarde komt,
wordt een evenwichtstoestand onstabiel door een Hopf bifurcatie en vinden we een
periodieke aantrekker met fysische karakteristieken die kwalitatief overeenkomen met
de karakteristieken van de AMO.

Door middel van een Poincaré sectie bestuderen we de bifurcaties van de periodie-
ke aantrekker. Met het toenemen van het noord-zuid verschil van de atmosferische
temperatuur, verliest de periodieke aantrekker haar stabiliteit en ondergaat peri-
odeverdubbelingen. Cascades van deze bifurcaties leiden tot vreemde aantrekkers
van Hénon-achtig type: deze worden gevormd door de afsluiting van de onstabiele
variëteit van een periodieke baan van zadel type.

Vervolgens modelleren we het effect van jaarlijkse variabiliteit van de warmte-
fluxen over het oppervlak van de Noord-Atlantische Oceaan door een periodieke
aandrijving te introduceren. Het periodiek aangedreven model bestuderen we door
over te gaan op een stroboscopische afbeelding. Naast periodieke aantrekkers vinden
we nu ook invariante cirkels met quasi-periodieke dynamica. De periodeverdubbe-
lingen in het autonome systeem worden nu quasi-periodieke verdubbelingen, dat wil
zeggen verdubbelingen van de invariante cirkel. Deze bifurcaties leiden tot vreemde
aantrekkers die vermoedelijk van quasi-periodiek Hénon-achtig type zijn: deze wor-
den gevormd door de afsluiting van de onstabiele variëteit van een quasi-periodieke
invariante cirkel van zadel type.

Atmosferische excitatie van de AMO. In Hoofdstuk 3 moet steeds de atmosferische
demping voldoende laag zijn om AMO-achtige oscillaties te vinden. De verwachting
is dat een realistische atmosferische demping hoger is dan in ons model waardoor
dergelijke oscillaties uiteindelijk uitsterven. In Hoofdstuk 4 wordt onderzocht of
laagfrequente variabiliteit zoals gevonden in Hoofdstuk 2 in staat is om de AMO
te kunnen exciteren. Daartoe beschouwen we een scheefgekoppeld oceaan-atmosfeer
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model waarbij de atmosfeer de oceaan aandrijft met een warmteflux.
In het scheefgekoppelde model worden AMO-achtige oscillaties gevonden met

een atmosferische demping die lager is dan de kritische demping in het autonome
oceaanmodel. In deze zin kunnen we spreken van excitatie van de AMO ten gevolge
van atmosferische aandrijving. Vermoedelijk kan dit fenomeen worden verklaard
met een vorm van intermittentie, maar wel een vorm die verschilt van de klassieke
scenario’s die beschreven zijn in de literatuur.
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