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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La simulació directa de la turbulència (DNS) és una eina clau dins de la  mecànica de fluids computacional. Per una 
banda permet conèixer millor la física de la turbulència i per l'altra els resultats obtinguts són claus per el 
desenvolupament dels models de turbulència. No obstant, el DNS no és  una tècnica vàlida per a la gran majoria 
d'aplicacions industrials degut al elevats costos computacionals. Per tant, és necessari cert grau de modelització de la 
turbulència. En aquest context, s'han introduïts importants millores basades en la modelització del terme convectiu (no 
lineal) emprant symmetry-preserving regularizations. En tracta de modificar adequadament el terme convectiu a fi de 
reduir la producció d'escales més i més petites (vortex-stretching) tot mantenint tots els invariants de les equacions 
originals. Fins ara, aquest models s'han emprat amb èxit per nombres de Rayleigh (Ra) relativament elevats. En aquest 
punt, disposar de resultats DNS per a configuracions més complexes i nombres de Ra més elevats és clau.  
 
En aquest contexte, s'han dut a terme simulacions DNS en el supercomputador MareNostrum d'una Differentially Heated 
Cavity amb Ra=1e11 i Pr=0.71 durant el primer any dels dos que consta el projecte. A més a més, s'ha adaptat el codi a 
fi de poder simular el fluxe al voltant d'un cub sobre una pared amb Re=10000. Aquestes simulacions DNS són les més 
grans fetes fins ara per aquestes configuracions i la seva correcta modelització és un gran repte degut la complexitat dels 
fluxes. Aquestes noves simulacions DNS estan aportant nous coneixements a la física de la turbulència i aportant 
resultats indispensables per al progrés de les modelitzacións tipus symmetry-preserving regularization.      



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
Direct numerical simulation (DNS) is an important area of contemporary fluid dynamics, because its interest for improving 
the understanding of the physics of turbulence and because it is an essential tool for the development of better turbulence 
models. However, DNS technique can not be apply for most of real engineering applications due to its prohibitive 
computational costs and some level of modellization of turbulence is required. In this context, relevant improvements on 
turbulence modelling based on symmetry preserving regularization models for the convective (non-linear) term have been 
developed. They basically alter the convective terms to reduce the production of small scales of motion by means of 
vortex-stretching preserving all inviscid invariants exactly. Since now, they have been successfully tested for relatively 
high Rayleigh (Ra) numbers by means of direct comparison with our DNS results. At this stage, high resolution DNS 
results at higher Ra-numbers and differents configurations are of extreme importance for further progress. 
 
To do so, during the first year of this two year project we have been carrying out outstanding DNS simulations at 
MareNostrum supercomputer of a differentially heated cavity with Ra=1e11, Pr=0.71 (air) and height aspect ratio 4. 
Moreover, recently we have adapted the DNS code to perform simulation of a turbulent flow around a wall-mounted cube 
at Re=10000. To the best of authors' knowledge, these are the largest DNS simulations of this class ever performed. 
Moreover, due to the complex behaviour exhibit, an accurate turbulence modelling of these configurations remains as a 
great challenge. This new DNS results are giving new insights into the physics of turbulence and providing indispensable 
data for the progress on symmetry preserving regularization modelling. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
2.1.- Introducció, estat de l'art i objectius generals 
 
El problema de fons que s'ha abordat en aquest projecte de dos anys de durada és la resolució de fluxos 
turbulents amb uns costos computacionals raonables de manera fiable i sense necessitat d'introduir cap 
mena d'empirisme. 
 
Les equacions governants (equacions de Navier-Stokes) són perfectament conegudes des de fa més d'un 
segle i mig. Tanmateix l'estat de coneixement de la fenomenologia de la turbulència és encara molt reduït. 
Per exemple, l'existència i unicitat de solucions generals encara no ha estat demostrada (de fet és un dels 
7 problemes amb una dotació econòmica d'un milió de dòlars proposats pel Clay Mathematics Institute of 
Cambridge, Massachussets l'any 2000) i la seva resolució analítica queda restringida a una sèrie de casos 
(sempre laminars) molt simplificats. Segons en Richard Feynman "La turbulència és el problema més 
important encara no resolt de la física clàssica". Tots aquests fets ens donen una idea de l'enorme 
complexitat del fenomen que pretenem abordar. 
 
Per tant, es fa necessari recorre a tècniques numèriques per poder resoldre les equacions governants 
(almenys aproximadament). La simulació directa de fluxos turbulents (Direct Numerical Simulation, DNS - 
integració directe de les equacions governants sense cap modelització) és actualment una eina 
fonamental dins el camp de la mecànica de fluids i la transferència de calor i massa. Primerament, permet 
millorar el nostre coneixement sobre la física de la turbulència i per altra banda és una eina essencial pel 
desenvolupament i millora de models de turbulència. Tanmateix, la gran majoria dels casos d’interès 
pràctic els temps de càlcul per una simulació directa de la turbulència (DNS) són desbordants o bé 
extremadament costosos. Fins ara les modelitzacions tipus RANS i LES (large-eddy simulation) han estat 
alternatives àmpliament utilitzades, permetent resoldre fluxos turbulents amb uns costs computacionals 
raonables. No obstant, estan basades en raonaments de tipus fenomenològic que no poden ser 
formalment derivats de les equacions de Navier-Stokes. 
 
Recentment han sorgit diverses alternatives (Leray [1,2,3] and Navier-Stokes-alpha models [4,5,6,7]) amb 
la idea comú de reduir la complexitat de les equacions governants mitjançant una modificació dels termes 
convectius. L'idea subjacent és semblant a la modelització LES: una modificació de la cascada d'energia 
deixant inalterades les escales més grans, que són les que estem interessats en resoldre correctament, 
eliminant les escales més petites que no poden ser representades en la nostra malla. La diferència radica 
en el fet que els models LES modifiquen la cascada d'energia afegint uns termes de falsa dissipació. La 
seva deducció es basa en raonaments de caràcter fenomenològic, mentre que els nous models tracten de 
modificar les propietats de transport d'energia dels termes convectius, forçant que a partir d'un cert 
tamany d'escala la cascada d'energia es vegi alterada forçant una caiguda prematura fins a les escales 
més petites. 
 
Recentment, s'han proposat alternatives a aquest models [8] que han posat de manifest certes 
deficiències: invariants tals com l'energia cinètica, l'enstrophy y la helicity, íntimament lligades a les 
propietats de simetria de l'operador convectiu, es veuen afectats en aquest tipus de modelitzacions. 
D'aquest treball ha surgit un nou tipus de modelizació que partint de les mateixes idees que els models 
tipus Leray i Navier-Stokes-alpha construeixen un terme convectiu conservant totes les simetries de 
l'operador continu. Ara bé, hi han diversos punts claus que s'han de tenir presents per tal de portar a 
terme una correcta implementació d'aquest model: per un costat és necessària una discretització de tipus 
symmetry-preserving [9] dels termes convectius que ens garanteixi la conservació d'energia cinètica en 
absència de dissipació viscosa; i per altre banda el filtre utilitzat ha de complir unes certes propietats de 
simetria i consistència amb la finalitat de satisfer la resta d'invariants. 
 
La línia de treball de simulacions DNS dintre la qual l'investigador beneficiari de la beca en té gran 
experiència, utilitzant discretizacions numèriques tipus symmetry-preserving d'alt ordre [10,11,12] en 
ordinadors paral·lels de baix cost tipus Beowulf clusters [13,14,15,16], ha permès una fàcil implementació 
dels nous models proposats [8]. Ha sigut necessari no obstant, un treball de millora de la operació de 
filtratge, ja que la resolució explícita del filtre tipus Helmholtz inicialment proposada tenia certes 
deficiències. Actualment s'ha substituït per un filtre Gaussià de quart ordre obtenint-se resultats molt 
millors [22,25,26]. Paral·lelament s'ha treballat en el desenvolupament d'un criteri per a la selecció 
dinàmica del l'ample de filtre local tenint en compte les condicions locals del flux [26]. A grans trets, es 
tracta de filtrar suficientment per aturar el vortex-stretching mechanism pel tamany d'escales donades per 



 

 

la malla. Els primers resultats en fluxos tridimensionals dins d'aquesta nova línia estan sent realment 
prometedors, millorant significativament els resultats amb les modelitzacions tipus LES existents. Les 
característiques més destacables del model són: 
 
a) robustesa: fins i tot utilitzant malles molt bastes s'estan obtenint resultats raonables fet que ho fa 
tremendament atractiu, ja que permetria obtenir de forma fiable i molt robusta una solució vàlida en 
molts casos d’interès pràctic.  
b) universalitat: no hi ha cap paràmetre, constant, funció,... que s'hagi d'ajustar segons el cas. 
c) sense paràmetres: amb el nou criteri per a la selecció dinàmica de l'ample de filtre local no hi ha cap 
paràmetre el valor del quals s'hagi de seleccionar. 
 
La línia de treball seguida per el grup en el desenvolupament d'algoritmes paral·lels per clusters de PCs 
[13,14,15,16] on el coll d'ampolla acostuma a estar en la xarxa, ha facilitat una fàcil adaptació d'aquests 
algoritmes en supercomputadores on les prestacions de la xarxa de comunicacions són molt millors tant 
amb ample de banda com en latència. S'han dut a terme simulacions DNS amb el supercomputador 
MareNostrum situat al Barcelona Supercomputing Center (BSC). El primers casos ressolts han estat per 
una Differentially Heated Cavity amb aire (Pr=0.71) per un Rayleigh (Ra) fins a 1e11 [23,24]. Aquest cas, 
el més gran resolt en cavitats tancades, s'ha escollit per un costat perquè s’emmarca dins de la línia de 
treball seguida de simulacions DNS de fluxos en cavitats amb convecció natural [10,11,12] i per altra 
banda perquè ha d'aportar informació detallada del fluxe turbulent per la contrastació del nou model en 
casos tridimensionals amb elevats nombres de Rayleigh. A més a més, s'ha adaptat el codi a fi de poder 
simular el flux al voltant d'un cub sobre una pared amb Re=10000 [27]. Aquestes simulacions DNS són les 
més grans fetes fins ara per aquestes configuracions i la seva correcta modelització és un gran repte 
degut la complexitat dels fluxos. Aquestes noves simulacions DNS estan aportant nous coneixements a la 
física de la turbulència i aportant resultats indispensables per al progrés de les modelitzacións tipus 
symmetry-preserving regularization. 
 
 
2.2.- Línies de recerca 
  
El objectius principals de la recerca que s'han pretès realitzar es poden agrupar en quatre grans blocs. Si 
bé aquests s'han  solapat en alguns moments (els dos primers han pogut discorre en paral·lel) durant 
algunes fases l'ordre establert coincideix amb l'ordre cronològic ja que com es pot veure hi ha una forta 
dependència entre cadascuna de les tasques (veure el pla d'execució). 
 
1- Realització de noves simulacions tipus DNS: Com ja s'ha comentat a l'apartat anterior la simulació 
directa de la turbulència és una eina essencial (sinó la única) per poder avançar en el desenvolupament i 
millora dels models de turbulència. Durant aquest primer any els nous models que s'estan desenvolupant 
amb el grup d'acollida [19,22,25,26]] (amb força èxit) per nombres de Ra relativament baixos (Ra=1e10 
,3e10 i 1e11). En aquest punt i per poder seguir avançant és cabdal disposar de simulacions d'alt nivell 
per fluxos més turbulents. Actualment, l'investigador beneficiari està fent ús de la darrera versió del codi 
de DNS al supercomputador MareNostrum per dur a terme una simulació d'una flux turbulent al voltant 
d'un cub sobre una paret amb un Re=10000 [27]. Totes aquests resultats permetran millorar el nostre 
coneixement de la física de la turbulència i disposar de resultats de referència per validar els models de 
turbulència que es vagin desenvolupant paral·lelament. 
 
2- Millora dels symmetry-preserving regularization models existents: Aquest és un dels objectius claus del 
treballs de recerca que es pretén realitzar. Aquest models han demostrat ser força robusts i funcionar 
raonablement bé per les configuracions assajades. Tanmateix, i a pesar dels prometedors resultats 
preliminars [8,19], es van observar diverses deficiències relacionades amb el filtre lineal simètric per 
malles no uniformes. Aquests models estan construïts assumint que disposem d'un filtre lineal i simètric 
que és capaç de filtrar bé les escales més petites. Això no és d'especial dificultat quan treballem amb 
malles uniformes. Ara bé per a la gran majoria de casos és del tot imprescindible densificar malla en 
algunes regions del domini (capes límits, zones amb recirculacions, etc...). És en aquest supòsit que 
apareixen els problemes esmentats.  Una vegada detectades totes aquestes deficiències i estudiar l'estat 
de l'art en la literatura finalment es va optar per un filtre lineal Gaussià de quart ordre. La seva funció de 
transferència té unes propietats molt millors que el filtre anterior. Els resultats obtinguts milloren 
sensiblement els anteriors [22,25,26]. 
 
Una vegada superada aquesta primera fase clau en el projecte, el següent pas ha estat la determinació 
d'un criteri per determinar l'ample de banda del filtre en funció de les condicions locals del flux [26]. A 
grans trets, es tracta de filtrar suficientment per aturar el vortex-stretching mechanism pel tamany 
d'escales donades per la malla. Els primers resultats en fluxos tridimensionals dins d'aquesta nova línia 
estan sent realment prometedors, millorant significativament els resultats amb les modelitzacions tipus 
LES existents [26].  



 

 

 
3- Extensió de la formulació symmetry-preserving discretization a malles no ortogonals: La gran majoria 
de casos d’interès pràctic requereixen una resolució de les equacions governants amb geometries 
complexes. Tot i que existeixen alternatives, l'opció més raonable per abordar casos amb qualsevol 
geometria són les malles no ortogonals. Caldrà doncs extendre tota la formulació tipus symmetry-
preserving per a malles no ortogonals. Una discretització tipus symmetry-preserving requereix per força 
l'ús de malles staggered (el camp de velocitats es troba desplaçat respecte el camp de pressions). Aquest 
punt serà especialment problemàtic per treballar en malles no ortogonals ja podria complicar moltíssim la 
seva formulació. S'han estudiat diferents alternatives tant colocades com staggered. S'ha considerat 
seriosament la possibilitat d'emprat operadors de desplaçament (shift operators) [28], ja que és una 
tècnica atractiva que permet construir operadors staggered a partir d'operadors colocats que són molt 
fàcils de definir en malles no estructurades. Tanmateix, després d'analitzar-ho acuradament s'ha arribat a 
la conclusió que no és possible construir shift operators per malles no estructurades generals. 
 
S'ha desenvolupat una formulació completament coŀlocada  [29]. El problema s'ha centrat en indentificar 
quines són les deficiències de les formulacions coŀlocades: s'ha vist que l'aparició de solucions irreals es 
deu a que el nucli de l'operador Laplacià té dimensió no nula. La projecció del camp de velocitats no és 
capaç, doncs, de corregir aquests errors que es poden amplificar fins arribar a afectar la solució numèrica. 
Durant el segon any es continuarà treballant en aquesta línia de treball. La idea és la de poder identificar 
les components del nucli del Laplacià i eliminar aquestes components de la solució del camp de velocitats.  
 
4- Extensió dels symmetry-preserving regularization models a malles no ortogonals: Com a darrera gran 
fita a conseguir durant el projecte recerca ha estat l'extensió dels models symmetry-preserving 
regularization (desenvolupats en el punt 2) per a malles no ortogonals. Això s'ha fet utilitzant tota la base 
de discretitzacions tipus symmetry-preserving per a malles no ortogonals (punt 3). En aquest punt, la 
principal dificultat tornarà ha estat la construcció de filtres lineals adequats per a malles no ortogonals.  
 
Durant els dos anys de beca s'han assolit la gran majoria d'objectius que s'havien plantejat inicialment. 
Això ha donat lloc a nombroses publicacions tant en revistes internacionals com en congressos (veure 
apartat 2.4) 
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