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Samenvatting g 

Di tt proefschrift handelt over de simulatie van groeiende zenuwcellen tijdens de ont-
wikkelingg van het zenuwstelsel. Het betreft het modelleren van groeiende axonen 
enn de mechanismen die ervoor zorgen dat ze groeien in de richting van de neuronen 
waarmeee ze verbinding maken. Ondanks dat de principes die hieraan ten grond-
slagg liggen duidelijk zijn, zijn de onderliggende, precieze mechanismen onbekend. 
Omm het experimentele onderzoek te complementeren met het gebruik van compu-
tationelee modellen, is een framework ontwikkeld voor het wiskundig modelleren van 
dezee groeiprocessen. Dit framework wordt gepresenteerd samen met numerieke me-
thodenn die gebruikt worden voor de simulaties. Een uitgangspunt bij de ontwikkeling 
hiervann was dat het mogelijk moet zijn om een model te implementeren en simulaties 
uitt te voeren zonder daar uitvoerig programmeerwerk voor te verrichten. 

Hett framework bestaat uit een collectie van eindig-dimensionale vectoren en een 
twee-dimensionaall  domein met daarop velden gedefinieerd. Deze vectoren worden 
'states'' genoemd en kunnen worden beschouwd als objecten die door het domein 
bewegen.. De velden zijn onderhevig aan diffusie, absorptie en uitscheiding door bron-
nen.. Deze bronnen hebben een kleine afmeting en zijn gesitueerd op de locaties van 
dee states. 

Hett proefschrift begint met de beschrijving van een representatief systeem van 
vergelijkingen.. Hiermee wordt een introductie gegeven tot een paar specifieke eigen-
schappenn van de systemen die in het framewrork voorkomen. In het bijzonder wordt 
ingegaann op een specifieke eigenschap. Als deze eigenschap, genoemd self-interaction, 
aanwezigg is in het systeem, dan is het gebruik van puntbronnen niet mogelijk en de 
dynamicaa van het. systeem zeer gevoelig voor de wijdte van de bronnen. Ook het 
gebruikk van quasi steady-state benaderingen voor velden met een snelle diffusie kan 
tott een dynamica leiden die zeer verschilt van de originele dynamica. 

Watt volgt is een uiteenzetting van de domeinspecificatie voor modellen in het 
framework.. Om een makkelijke definitie van complexe domeinen mogelijk te maken, 
wordenn de randen van de domeinen vastgelegd door middel van Bézierpaden. Echter, 
dee numerieke methoden voor het oplossen van de veld vergelijkingen werken met ran-
denn die gespecificeerd zijn als verzamelingen van punten, onderling verbonden door 
middell  van rechte lijnen. Er wordt getoond hoe punten op de Bézierpaden kunnen 
wordenn geselecteerd, zodanig dat de randen goed gerepresenteerd zijn. Hierbij is 
gebruikk gemaakt van de 'arc-length' en de 'curvature' van de Bézierpaden. 
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Hett daarop volgende hoofdstuk gaat over de ruimtelijke discretisatie van de veld-
vergelijkingen.. Twee eigenschappen van de systemen zijn belangrijk. Ten eerste 
wordenn de bronnen van de diffusie ver gelijkingen gevormd door brontermen die allen 
eenn zeer klein support hebben en kunnen bewegen door het domein. Ten tweede kun-
nenn de domeinen een complexe geometrie hebben, waardoor het gebruik van reguliere 
gridss moeilijk is. Met deze twee eigenschappen in het achterhoofd is een discretisatie 
ontwikkeld,, waarbij de velden worden gediscretiseerd op basis van een verzameling 
vann willekeurige punten in het domein. Deze benadering is flexibel met betrekking 
tott de vorm van het domein en staat daarnaast, een makkelijke vorm van verfijning 
enn adaptat ie toe, nodig vanwege de bewegende bronnen. Voor de discretisatie van de 
diffusieoperatorenn en voor het kiezen van de onderliggende puntverzamelingen wordt 
gebruiktt gemaakt van Voronoi diagrammen. 

Hett proefschrift gaat verder met een uitgebreide beschrijving van het framework. 
Naa een inleiding tot de gebruikte concepten wordt het onderliggende wiskundige model 
besproken.. Zowel de velden als de states kunnen voorkomen in twee vormen, te 
wetenn dynamisch en statisch. Dynamische velden resulteren in parabolische partiële 
differentiaalvergelijkingenn (pdv's). terwijl statische velden leiden tot elliptische pdv's. 
Opp dezelfde wijze geven dynamische states gewone differentiaalvergelijkingen (gdv's) 
enn statische states, algebraïsche vergelijkingen. Het totale model bestaat dan uit 
eenn systeem van gekoppelde parabolische en elliptische pdv's, gdv's en algebraïsche 
vergelijkingen. . 

Err wordt tevens een onderscheid gemaakt in regimes van modellen, waarbij een 
regimee bestaat uit modellen waarin overeenkomstige typen vergelijkingen voorkomen. 
Hierdoorr heeft ieder regime zijn eigen numerieke methoden, nodig voor het uitvoeren 
vann de simulaties van de modellen in het desbetreffende regime. Inbegrepen is een 
presentatiee van voorbeeldmodellen die laat zien hoe het framework kan worden ge-
bruiktt voor het testen van verschillende mechanismen. Omdat de focus ligt op het 
modelleeraspect,, vallen deze modellen in het regime met de minst uitgebreide nu-
meriekee methoden. Deze modellen bevatten alleen statische velden die tevens in hun 
steady-statee verkeren. 

Hett laatste hoofdstuk gaat over de simulatie van de regimes waarin alle soorten 
vergelijkingenn aanwezig zijn. Het behandelt de numerieke methoden die worden ge-
bruiktt bij AGTools. een verzameling van Mat lab scripts speciaal geschreven voor ge-
bruikk van het framework. De belangrijkste karakteristieken zijn de toepassing van een 
Runge-Kuttaa IMEX methode voor ti jdsintegratie en de eerder besproken ruimtelijke 
discretisatiemethodee gebaseerd op Voronoi diagrammen. Tevens wordt het gebruik 
vann een standaard eindige-elementen pakket overwogen, waarbij Kardos als represen-
tatieff  pakket is gebruikt voor de simulatie van de modellen in het framework. In het 
bijzonderr wordt het gebruik van de Rosenbrock t i jdsintegratiemethoden besproken. 
Voorr drie voorbeeldmodellen is het gebruik van AGTools en het gebruik van Kardos 
vergeleken. . 


