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Rekenmodellen zijn abstracties van processen in de werkelijkheid, gëımple-
menteerd in de vorm van computerprogramma’s, die helpen om het gedrag van
deze processen te begrijpen en te voorspellen. Toepassing van de resultaten
van de computersimulaties ter ondersteuning van besluitvorming is afhanke-
lijk van de betrouwbaarheid van het model. Om het model te kunnen certifi-
ceren, moeten validatie, verificatie en uncertainty quantification (UQ) worden
uitgevoerd: bij validatie wordt ingeschat hoe nauwkeurig de modelaannames
zijn, bij verificatie wordt beoordeeld hoe nauwkeurig de modelimplementatie
is, en bij UQ wordt de onnauwkeurigheid van het model gekwantificeerd, bi-
jvoorbeeld door onzekerheid in de modelinput of natuurlijke variabiliteit van
het bestudeerde proces.

Dit werk is gewijd aan UQ, waar een van de uitdagingen is om de resultaten
in een redelijke hoeveelheid tijd te verkrijgen. Vaak vereist de onzekerheidsschat-
ting van een rekenmodel een groot aantal simulaties. Aangezien in veel gevallen
een enkele modelrun reeds grote hoeveelheden rekenhulpmiddelen vereist, kan
het snel genoeg uitvoeren van uncertainty quantification een uitdaging zijn.
Een voorbeeld van een dergelijk UQ-onderzoek met behulp van de quasi-Monte
Carlo (qMC) methode op het relatief dure golfmodel SWAN wordt in hoofdstuk
2 gepresenteerd.

De belangrijkste focus van dit proefschrift ligt op efficiënte UQ-algoritmes
voor multischaalmodellen. Volgens het Multiscale Modeling and Simulation
Framework kan een multischaalmodel gezien worden als een verzameling van
enkelschalige submodellen die processen op verschillende ruimtelijke en tem-
porele schalen simuleren, en die gekoppeld zijn door middel van schaalover-
bruggingstechnieken. In hoofdstuk 3 worden semi-intrusieve multischaal UQ-
methoden voorgesteld. Bij deze methoden worden de submodellen niet gewi-
jzigd, maar ze kunnen wel worden vervangen en de koppeling kan worden aange-
past.

In de voorgestelde semi-intrusieve metamodelleringsmethode vervangt een
surrogaatmodel de rekenkundig duurste submodellen. Dit verkort de rekentijd
van UQ meestal aanzienlijk, terwijl het toch nauwkeurige onzekerheidsschat-
tingen produceert. In hoofdstuk 4 wordt een multischaalmodel van in-stent
restenose besproken en wordt de onzekerheid ervan gekwantificeerd met behulp
van de qMC-methode. In hoofdstuk 5 wordt de semi-intrusieve metamodel-
leringsmethode toegepast op dit model. De verkregen UQ-resultaten worden
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vervolgens vergeleken met de QMC-schattingen uit hoofdstuk 4.
Een belangrijk onderdeel van UQ is de sensitivity analysis (SA), die meestal

wordt toegepast om de bijdrage van elke individuele bron of groep van bron-
nen van onzekerheid aan de onzekerheid van de modelrespons in te schatten.
Hoofdstuk 6 is gewijd aan de toepassing van SA voor de dimensiereductie van
multischaalmodellen. Inputs die nauwelijks bijdragen aan de modelrespons-
onzekerheid kunnen worden uitgesloten van de UQ-studie en kunnen als constan-
ten worden genomen. SA is echter meestal duurder dan UQ. In de voorgestelde
methode wordt SA toegepast op een computationeel goedkoop enkelschalig
model om de dimensionaliteit van de input van het multischaalmodel te ver-
minderen.
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