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SAMENVATTING G 

Aangezienn veel alledaagse verschijnselen uit de techniek, natuurkunde, econo-
miee en een aantal andere disciplines beschreven worden door differentiaalverge-
lijkingenn is er een behoefte aan praktische oplosmethoden voor differentiaalverge-
lijkingen.. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen differentiaalvergelijkingen an-
alytischh worden opgelost. Voor het merendeel van de differentiaalvergelijkingen 
kunnenn hoogstens benaderende oplossingen uitgerekend worden met behulp van 
computers.. Met de rekenkracht van moderne computers en algoritmes zijn deze 
benaderendee oplossingen vaak relatief eenvoudig uit te rekenen. Er bestaan echter 
ookk ettelijke problemen waarvoor het numeriek oplossen van de onderliggende 
differentiaalvergelijkingenn niet eenvoudig is. 

Eenn bekend voorbeeld van een numeriek moeilijk probleem is het oplossen van 
dee volledige Navier-Stokes vergelijkingen, met name in het geval van turbulente 
stroming.. Een ander uitdagend probleem ligt in globale atmosferische transport-
modellenn voor het modelleren van luchtvervuiling en het doen van weersvoor-
spellingen.. In deze modellen is het aantal vrijheidsgraden dat nodig is om de 
ruimtelijkee variaties te beschrijven erg groot. 

Dee nadruk van dit proefschrift ligt op een methode welke in potentie het prob-
leemm van te veel vrijheidsgraden kan oplossen. Het gaat om de 'sparse-grid com-
binatietechniek',, bedoeld om een stelsel differentiaalvergelijkingen op te lossen 
mett significant minder vrijheidsgraden. In de limiet van hoge nauwkeurigheid is 
hett aantal vrijheidsgraden zelfs onafhankelijk van de ruimtelijke dimensionaliteit 
vann het probleem. Een ruimtelijk 3D probleem vraagt bijvoorbeeld asymptotisch 
dezelfdee ordegrootte van onbekenden als een ruimtelijk ID probleem. 

Dee sparse-grid combinatietechniek kan worden opgevat als een multivariate ex-
trapolatietechniek.. In plaats van een stelsel differentiaalvergelijkingen op te lossen 
opp een enkel rooster worden oplossingen uitgerekend op meerdere grovere roost-
ers.. Na het oplossen van deze grovere problemen worden de oplossingen gecom-
bineerdd om zo een enkele, meer nauwkeurige oplossing te verkrijgen. In de Hoofd-
stukkenn 2, 3 en 4 wordt het duidelijk dat de sparse-grid combinatietechniek zeer 
efficiëntt kan zijn voor bepaalde problemen. Met name problemen met lokale lagere 
dimensionaliteitt zijn zeer geschikt voor de sparse-grid combinatietechniek. In 
Hoofdstukk 4 blijkt de sparse-grid combinatietechniek bijvoorbeeld effectief voor 
eenn 2D stromingsprobleem met lokaal ééndimensionaal oplossingsgedrag. Het 
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blijktt echter ook dat de sparse-grid combinatietechniek minder geschikt is voor 
anderee problemen. Zo wordt in Hoofdstuk 3 aangetoond dat voor een model 
probleemm zonder lokale lagere dimensionaliteit de sparse-grid combinatietechniek 
minderr efficiënt is dan Richardson extrapolatie. 

Inn Hoofdstuk 5 wordt een gemengd gradiënt-diffusie probleem beschouwd. De 
motiverendee applicatie voor dit probleem is een axonen groeimodel uit de neuro-
biologie.. In biologische experimenten blijkt dat axonen tijdens hun groei eerst een 
bundell  vormen en later deze bundel weer verlaten. In een initieel model wordt 
verondersteldd dat de axonen chemische substanties uitscheiden waarmee zij met 
elkaarr communiceren. Het wordt aangetoond dat dit initiële model voor een klein 
parameterbereikk inderdaad voorspelt dat bundelvorming en -verbreking optreedt. 
Verderr wordt een belangrijke complicatie aangetoond, welke inherent is aan het 
model.. Er bestaat namelijk het gevaar dat de axonen zichzelf verblinden. Een 
voorwaardee wordt gepresenteerd waaraan het numerieke schema moet voldoen 
omm te garanderen dat deze zelfverblinding niet optreedt. 


