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Samenvatting

Multischaal modellen combineren kennis, data en hypotheses van verschillende schalen,
zoals tijds- of ruimteschalen. Bijvoorbeeld, simulaties van het weer nemen vaak het
klimaat in beschouwing, gesimuleerd op een groffe tijdsschaal van dagen of weken
en een ruimteschaal van tientallen kilometers, maar ook dagelijkse neerslag met een
fijne tijdschaal van minuten en een ruimteschaal van kilometers. Het simuleren van
zulke modellen vereist vaak veel rekencapaciteit. Dit proefschrift gaat over het distribueren van deze simulaties over meerdere computers of computerclusters, onder
de noemer distributed multiscale computing (DMC). Het proefschrift bestudeert het
proces van multischaal modelleren, zodat het proces op een generieke en effectieve
manier beschreven kan worden. Vervolgens wordt een multischaal model beschreven
als een gekoppelde verzameling van modellen met een eigen schaal. De structuur
van de koppeling wordt gespecificeerd met de zogenaamde multiscale modelling language. Deze specificatie kan worden geanalyseerd op haar structurele en computationele eigenschappen, onder andere met behulp van een task graph. De specificatie dient ook als beginpunt voor een implementatie met de Multiscale Coupling Library and
Environment 2 (MUSCLE 2). MUSCLE 2 voert multischaal simulaties uit op lokale
en gedistribueerde infrastructuur, zonder veel extra tijd te kosten. Als voorbeeld van
de aanpak wordt een model van in-stent restenose (ISR3D) beschreven als multischaal
model. Het model van in-stent restenose richt zich op het proces dat plaatsvindt na
dotteren met een stent. Hierbij vindt in sommige gevallen een restenose plaats, wat
een verminderde effectiviteit van de ingreep tot gevolg heeft. Door computersimulatie
te gebruiken om dit proces te analyseren, kunnen we aspecten van dit proces bestuderen zonder dat er aanvullende (ingrijpende) metingen op patiënten of dieren nodig
zijn. In het proefschrift wordt ISR3D gespecificeerd met de multiscale modelling language en geïmplementeerd en uitgevoerd met MUSCLE 2. In dit proefschrift is ook de
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snelheid van DMC gemeten. Het gebruik van gedistribueerde simulaties leidde daarbij onder bepaalde omstandigheden tot verminderde gebruikskosten. Vijf applicaties
uit meerdere vakgebieden gebruikten ook DMC en haalden daar een aantal voordelen
uit: kortere simulaties of een lagere gebruikskosten door het gebruik van heterogene
computers; of kortere simulaties door gewoonweg meer processoren te gebruiken.
Concluderend is DMC bruikbaar bevonden voor heterogene multischaal modellen en
voor gebruikers met een beperkte lokale rekencapaciteit.
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