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De Amerikaanse meteoroloog en wiskundige Edward Lorenz schreef ooit: ‘I
believe that the ultimate climatic models [ …] will be stochastic, i.e., random
numbers will appear somewhere in the time derivatives’ 1. Vrij vertaald: ‘Ik ben
er van overtuigd dat de ultieme klimaatmodellen stochastisch zullen zijn, oftewel dat er ergens in de tijdsafgeleiden toevalsgetallen zullen verschijnen’. Toevalsgetallen in klimaatmodellen, dat klinkt paradoxaal. Of zelfs onwenselijk.
Alsof er niet al genoeg onzekere factoren zijn bij het simuleren van het klimaat.
Nou schreef Lorenz dit ruim vier decennia geleden, in 1975. Is dit een inmiddels achterhaalde gedachte, of juist een moment van scherp inzicht? Eerder het laatste dan het eerste, zoals ik zal betogen.
In mijn eigen onderzoek richt ik me al sinds mijn promotietijd voor een
belangrijk deel op onderwerpen die liggen op het snijvlak van aan de ene
kant wiskunde en aan de andere kant atmosfeer-oceaan-klimaatonderzoek.
Sinds een paar jaar is daar energie bijgekomen als toepassingsgebied, en dan
in het bijzonder hernieuwbare energieopwekking, denk aan elektriciteit uit
windmolens en zonnepanelen.
Bij deze onderwerpen is onzekerheid een relevant thema. Het meest recente
Assessment Report van het IPCC2 bijvoorbeeld is doorspekt met pogingen tot
precisering van zekerheden en onzekerheden. Zo is er een tabel waarin omschreven staat hoe termen als ‘Likely’ en ‘Extremely Unlikely’ in het Assessment Report geïnterpreteerd moeten worden. Iets concreter, en kwantitatiever, wordt het bijvoorbeeld in Figuur 1, uit de Summary for Policy Makers
van Werkgroep 1 van het IPCC. We zien hier, van twee CO2 emissie scenario’s, de bandbreedte van mogelijke zeespiegelstijging zoals door het IPCC
‘likely’ geacht wordt, gebaseerd op resultaten van allerlei simulaties.
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Figuur 1

IPCC scenario's voor mogelijke zeespiegelstijging

Bron: IPCC AR5, SPM WG1

Hoe moeten we ons rekenschap geven van dergelijke onzekerheden, vanuit
een wiskundig perspectief? Ik wil het daarbij vooral hebben over onzekerheden die samenhangen, dan wel te kwantificeren zijn, met modellen en simulaties.

Simulatie van dynamische systemen
Het klimaatsysteem is een voorbeeld van wat in de wiskunde een dynamisch
systeem heet. Een systeem dat evolueert in de tijd, verandert in de tijd. De
wiskundige beschrijving ervan bestaat uit een set variabelen die allemaal kunnen veranderen in de tijd, en die elkaar daarbij beïnvloeden. Hoe ze veranderen in de tijd hangt af van vergelijkingen, zogeheten differentiaalvergelijkingen die steeds opnieuw voor iedere variabele bepalen of de waarde gaat
toenemen of afnemen.
Zoals gezegd, het klimaatsysteem, of de atmosfeer, is een voorbeeld van een
dynamisch systeem. Een heel erg complex dynamisch systeem. Ook een energienetwerk heeft een dynamisch karakter. De toestand van een netwerk wordt
bepaald door stroomsterktes en voltages die fluctueren in de tijd. Fluctuaties
die weer veroorzaakt worden door veranderingen in productie en consumptie
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van energie. Hier zet iemand een wasmachine aan, daar schuift een wolk voor
de zon waardoor de opbrengst van een zonnepaneel inzakt.
Dynamische systemen, dat is de ene helft van de naam van mijn leerstoel.
De andere helft is ‘Numerieke analyse’. Het deelgebied van de wiskunde dat
gaat over rekenalgoritmes om wiskundige problemen bij benadering op te
lossen. Numerieke analyse betreft het ontwikkelen en analyseren van zulke
algoritmes. Tegenwoordig wordt het ook wel Scientific Computing genoemd,
of Wetenschappelijk Rekenen.
Die algoritmes laten we tegenwoordig vrijwel altijd door een computer uitvoeren. De balans tussen snelheid en nauwkeurigheid speelt daarbij een belangrijke rol. Het is fijn om een heel nauwkeurig antwoord te krijgen, maar
als je daar een maand op moet wachten dan ben je met een wat minder nauwkeurig antwoord misschien ook wel tevreden. In de woorden van Uri Ascher
en Chen Greif: ‘A good computation is one that terminates before we lose our
patience’3, ‘Een goede berekening is er een die klaar is voor we ons geduld verliezen’.
Je kunt je afvragen waarom er eigenlijk computers nodig zijn om de vergelijkingen van een dynamisch systeem op te lossen, en waarom je daarmee op
z’n best een benadering krijgt en niet het exacte antwoord. Voor sommige
heel eenvoudige dynamische systemen valt het volledige tijdsverloop van de
variabelen inderdaad met de hand exact uit te rekenen. De systemen waarvoor dat lukt zijn over het algemeen niet zo interessant. Voor een wat spannender systeem zijn we al gauw aangewezen op een computer, die stapje voor
stapje het tijdsverloop benadert. Op simulatie, kortom.
Figuur 2 Tijdsverloop van een dynamisch system. In rood het exacte verloop, in
blauw het verloop bij simulaties met verschillende grootte van de tijdstappen.
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In Figuur 2 zien we een voorbeeld. De rode curve is het exacte tijdsverloop.
De blauwe bolletjes laten benaderingen zien, met 3, 6 en 20 tijdstappen. Hoe
meer tijdstappen in hetzelfde tijdsinterval, en dus hoe korter iedere aparte
tijdstap, hoe beter de benadering. Als we tenminste een goed algoritme gebruiken. Omdat een computer geen oneindig aantal tijdstappen kan uitrekenen blijft het een benadering, met een benaderingsfout niet nooit helemaal
nul zal zijn. Jan Verwer, een van mijn voorgangers op deze leerstoel, stelde in
zijn oratie: ‘voor de echte numericus geldt, “een dag zonder fouten is een dag
zonder wiskunde” ’4.
Ik wil vandaag niet verder ingaan op deze benaderingsfouten, alhoewel ze
een belangrijk onderwerp zijn in de numerieke wiskunde. Ik wil het hebben
over onzekerheden bij het simuleren van complexe dynamische systemen, onzekerheden die ook samenhangen met fouten. Wat gebeurt er als het model
waar we mee simuleren zelf fout is, omdat het niet gedetailleerd genoeg is? En
wat als we een simulatie vanuit een verkeerde toestand laten starten?

Onzekerheid door chaos
Om met het laatste te beginnen: het is inmiddels een bijna klassiek gegeven
dat allerlei dynamische systemen behept zijn met wat in technische termen
“extreme gevoeligheid voor begincondities” heet. Het al even klassieke voorbeeld hierbij is het maken van weersvoorspellingen. Stel we hebben een model
voor de atmosfeer, een weersvoorspellingsmodel, en we stoppen er de toestand van de atmosfeer op dit moment in. In Amsterdam temperatuur 15 graden, wind 4 meter per seconde uit westelijke richting, in Utrecht 16 graden en
3 meter per seconde uit zuidwestelijke richting, enzovoorts.
Vervolgens rekenen we uit wat, volgens dat model, de toestand van de atmosfeer is over bijvoorbeeld 1 dag, of 1 week, of 1 maand. Dat geeft ons in
principe een voorspelling van bijvoorbeeld de temperatuur in Amsterdam
over 1 dag, of over 1 week, of over 1 maand. Wat nu die extreme gevoeligheid
voor begincondities inhoudt is dat als we de begintoestand een beetje veranderen, we op termijn een hele andere voorspelling krijgen. De voorspelling 1
dag vooruit zal nog wel lijken op de oorspronkelijke voorspelling, maar 1
week vooruit kunnen ze al sterk uiteen lopen, en 1 maand vooruit zullen ze
totaal verschillend zijn. Verschillen in de begintoestand groeien exponentieel
snel in de tijd tot verschillen in de voorspelling. Zulke exponentiele groei is
het kenmerk van chaotisch gedrag van dynamische systemen. De consequentie is dat kleine onzekerheden in de toestand van een dynamisch systeem uit

SIMULATIE, CHAOS EN ONZEKERHEID

7

kunnen groeien tot grote onzekerheden in de uitkomst van een simulatie van
dat systeem.
Het verhaal over chaos in dynamische systemen, en de implicaties van
chaotisch gedrag voor de voorspelbaarheid van de atmosfeer, is al vaak verteld, in Nederland niet in de laatste plaats door mijn promotoren Ferdinand
Verhulst en Theo Opsteegh. Ik zal me vandaag beperken tot het dynamische
systeem waarmee chaotisch gedrag voor het eerst gedemonstreerd werd, het
bekende Lorenzmodel5. Strikt genomen is het een sterk vereenvoudigd model
voor stroming tussen twee horizontale platen, met een temperatuurverschil
tussen de platen. Voor mij is het in de eerste plaats een wiskundige metafoor
voor de dynamica van de atmosfeer. Het model werd begin jaren ’60 opgesteld door Edward Lorenz, dezelfde Lorenz als we eerder al tegenkwamen.
Het model bestaat uit differentiaalvergelijkingen voor drie variabelen, X, Y
en Z:

De toestand van de gemodelleerde stroming wordt gespecificeerd, of gerepresenteerd, door de waarden van deze drie variabelen. De modelvergelijkingen
beschrijven hoe de waarden van de drie variabelen veranderen in de tijd, en
daarmee hoe de stromingstoestand verandert in de tijd. De X met het puntje
erboven is het symbool voor de tijdsafgeleide van X, de snelheid waarmee X
verandert. Als X-puntje kleiner dan nul is wordt X kleiner, als ‘ie groter dan
nul is groeit X, en als X-puntje heel groot is groeit X heel snel.
Laten we het model starten vanuit één of andere begintoestand. Met een
geschikt algoritme, en een kleine tijdstap, laten we de computer het tijdsverloop uitrekenen. De numerieke details laat ik even buiten beschouwing. De
groene bolletjes laten het tijdsverloop zien, de trajectorie van het model (Figuur 3).
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Figuur 3

Tijdsverloop van het Lorenz model; in rood de attractor

Als we de evolutie van het model wat langer doorrekenen krijgen we de structuur in rood. Voor eigenlijk iedere begintoestand zal het model na verloop
van tijd bij deze structuur terechtkomen. Het wordt dan ook wel een attractor
genoemd. Sommige mensen vinden dat de attractor van het Lorenz model op
een vlinder lijkt.
Laten we nu de begintoestand een beetje veranderen. In Figuur 4 zien we
een aantal trajectoriën, die van daarnet plus een aantal waarvan het startpunt
net een beetje anders is.
Figuur 4

Een ensemble van trajectoriën van het Lorenz model
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In eerste instantie blijven de trajectoriën dicht bij elkaar, maar daarna beginnen ze heel snel uiteen te lopen. Na een tijdje houden ze eigenlijk geen verband meer met elkaar. De typische tijdsduur waarop dat gebeurt heet de voorspelbaarheidshorizon.
In de praktijk kennen we de begintoestand van een dynamisch systeem eigenlijk nooit exact. Die onzekerheid, hoe klein ook, maakt het verloop van
een simulatie van dat systeem ook onzeker als het systeem chaotisch is. Er
lijkt een element van toeval in te sluipen, zelfs al is er niets toevalligs aan het
systeem of aan de simulatie ervan. De vergelijkingen van het Lorenzmodel
zijn volkomen deterministisch, zonder enige kansfactor.
Wat gebeurt er als een chaotisch systeem wordt gekoppeld aan een ander
dynamisch systeem? Als voorbeeld nemen we beweging in een zogeheten
dubbele-put potentiaal, zie Figuur 5.
Figuur 5

De dubbele-put potentiaal

Stel je een knikker voor die naar beneden rolt, naar de bodem van de dichtstbijzijnde put. De variabele K stelt de horizontale positie van de knikker voor.
Hoe steiler de potentiaal, hoe harder de knikker richting het diepste punt beweegt. Een beetje als een knikker, of een bal, in een heuvellandschap. Als er
geen verdere invloeden zijn eindigt de knikker in een van de stabiele evenwichtspunten op K=+1 of K=-1. Stabiel, omdat we de knikker een beetje uit
z’n evenwicht kunnen halen en het ding dan gewoon terugrolt naar het evenwichtspunt.
In dit dynamische systeem kan niet zoveel gebeuren. De knikker eindigt
altijd in -1 of +1, met als enige uitzondering het geval waarin de knikker begint
in nul (maar dan ook echt exact nul). Het is geen chaotisch systeem. Het
10
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wordt interessanter als we het koppelen aan het Lorenzmodel. Dan wordt het
mogelijk dat de knikker zo af en toe heen en weer springt over de potentiaalbarrière, het heuveltje in het midden bij K=0.
Voordat we in meer detail naar dat gekoppelde systeem gaan kijken is het
goed om even stil te staan bij de vraag wat dat gekoppelde systeem nou eigenlijk voorstelt. De dubbele-put-potentiaal kunnen we zien als een metafoor
voor systemen met verschillende voorkeurstoestanden. Denk aan het klimaatsysteem over hele lange periodes, met zijn afwisseling van glacialen en interglacialen, oftewel ijstijden en warmere toestanden. Of aan grote moleculen,
zoals eiwitten, met opgevouwen en uitgerekte voorkeurstoestanden. Als zo’n
systeem gekoppeld is aan een chaotisch systeem kunnen transities tussen
voorkeurstoestanden getriggerd worden. Het chaotische systeem staat dan
voor kleine, snelle, opeenvolgende verstoringen, zoals kleine bewegingen en
trillingen in een molecuul, en zoals snelle weersveranderingen in het klimaatsysteem. Een beetje zoals ruis – waarover zometeen meer.

Van chaos naar toeval
Terug naar het gekoppelde systeem. Een dubbele-put potentiaal, en een chaotisch systeem. Zie de vergelijkingen (uit 6) hieronder.

Ik beperk me hier tot een eenzijdige koppeling. De knikker in de potentiaal,
de variabele K, wordt beïnvloed door het Lorenzmodel, maar omgekeerd niet.
Merk op dat de vergelijkingen van het Lorenzmodel er een parameter bij
hebben gekregen, een epsilon (ε). Met die parameter stellen we de zgn. tijdschaalseparatie in. Denk nog even terug aan ijstijden en weersveranderingen.
IJstijden komen en gaan op een termijn van duizenden jaren, terwijl de toestand van de atmosfeer verandert op een termijn van dagen. Dat verschil noemen we separatie van tijdschalen. Hoe kleiner epsilon, hoe groter de separatie,
en hoe sneller het Lorenzmodel verandert in vergelijking met K.
SIMULATIE, CHAOS EN ONZEKERHEID
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Als we het gekoppelde systeem simuleren op de computer, en we kijken
hoe de positie van de knikker verandert in de tijd, dan zien we inderdaad dat
de knikker meestal in de buurt van -1 of +1 is, en af en toe over de barrière bij
K=0 springt. Zie het bovenste paneel van Figuur 6. De toestanden bij -1 en +1
zijn niet meer stabiel, maar het is duidelijk dat het nog steeds voorkeurstoestanden zijn. Ze worden ook wel metastabiel genoemd.
Ik wil benadrukken dat dit gekoppelde systeem volkomen deterministisch
is, zonder enige kans of toevalsfactor. Het verrassende is nu dat we het langzame deel van dit systeem, namelijk de beweging van de knikker, heel goed
kunnen benaderen met een dynamisch systeem waar wel een toevalsfactor in
zit. Hoe groter de schaalseparatie, hoe beter de benadering. De deterministische maar chaotische invloed van het Lorenzmodel op de knikker vervangen
we dan door ruis, oftewel door toevallige, willekeurige verstoringen. Alsof de
knikker continu kleine duwtjes krijgt, waarbij de grootte en de richting van
die duwtjes steeds het resultaat zijn van een kansproces.
In meer technische termen heet het dat het deterministische, gekoppelde
systeem benaderd wordt door een stochastische differentiaalvergelijking voor
het langzame deelsysteem:

De vraag naar de condities waaronder dat een goede benadering geeft is onderwerp van actief onderzoek (zie bijvoorbeeld 7). De mate van schaalseparatie noemde ik al, verder spelen aannames over ergodiciteit en mixing een belangrijke rol.
Zoals gezegd, het resultaat van die benadering is een stochastisch model, dat
wil zeggen een model dat van het toeval afhankelijk is. Dat toeval zit hem in
de variabele W, die ruis in het model brengt. Zie het onderste paneel van
Figuur 6. Allerlei eigenschappen van het oorspronkelijke, gekoppelde model
worden door het stochastische model goed benaderd, zoals de kansverdeling
van de positie van de knikker, zeg maar de verdeling hoe vaak de knikker zich
waar bevindt, en de kansverdeling van de wachttijd voor de knikker een transitie maakt.
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Figuur 6

Beweging in de dubbele-put potentiaal, aangedreven door het Lorenz
systeem (boven) en door ruis (onder)

We hebben de onzekerheid van chaos ingeruild door de onzekerheid van ruis,
van nonstop toeval. Dat geeft de mogelijkheid om een efficiënt, compact model op te stellen voor alleen de langzame variabelen van een complex dynamisch systeem met uiteenlopende tijdschalen.
In de context van atmosfeer- en klimaatmodellering gaat het idee om stochastische modellen te formuleren terug tot de jaren ’70. Klaus Hasselmann
opperde al in 19768 om de snelle veranderingen van de atmosfeer te beschrijven als ruis, als stochastische aandrijving van andere componenten van het
klimaatsysteem die veel langzamer veranderen zoals de oceanen en ijskappen.
Ook het citaat van Lorenz waar ik mee begon is uit die periode.
De laatste 10-15 jaar staan stochastische methoden volop in de aandacht als
het gaat om zogeheten parametrisaties in atmosfeer- en klimaatmodellen9,10,11.
Een parametrisatie, in deze context, is een vereenvoudigde representatie van
fysische processen die niet expliciet kunnen worden gesimuleerd, van onopgeloste processen.

Resolutie en onopgeloste processen
Laat ik proberen dit wat begrijpelijker te maken. Denk aan een digitale foto.
Die bestaat uit een heleboel pixels die ieder een eigen kleur hebben. Samen
creëren die pixels het beeld. Hoe meer pixels, hoe gedetailleerder het beeld.
Met genoeg pixels kunnen we de individuele haren op iemands hoofd zien, of
SIMULATIE, CHAOS EN ONZEKERHEID
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de grassprieten in een weiland. In reclames wordt je om de oren geslagen met
het aantal megapixels van digitale camera’s, de resolutie. Voor moderne camera’s is een resolutie van bijvoorbeeld 24 megapixel niet uitzonderlijk. Dat
komt overeen met een foto van, bijvoorbeeld, 4000 x 6000 pixels. Het zal
iedereen duidelijk zijn dat je in een foto van 4000x6000 pixels veel meer details zichtbaar kunt maken dan in een foto van bijvoorbeeld 40x60 pixels.
Resolutie wordt soms omschreven als ‘oplossend vermogen’, en details die te
klein zijn om zichtbaar te zijn bij een bepaalde resolutie, worden dan ook wel
‘onopgelost’ genoemd.
Een computermodel van bijvoorbeeld de atmosfeer heeft ook een resolutie
(zie Figuur 7 voor een illustratie). En dus ook details die onopgelost zijn. Die
details zijn in dit geval geen haren of grassprieten, maar hele lokale fysische
processen en fenomenen, zoals wolkenvorming . Het probleem, of de uitdaging, is dat sommige processen zo kleinschalig zijn dat ze onopgelost blijven,
ook in state-of-the-art computermodellen, terwijl hun invloed wel heel belangrijk is voor de atmosfeer op grote schaal.
Figuur 7

Verschillende model resoluties

Bron: IPCC AR5, WG1

14

DAAN CROMMELIN

Laat ik opmerken dat dit resolutie probleem zich niet alleen voordoet bij het
simuleren van de atmosfeer. Simulaties van gassen en vloeistoffen, materialen,
biologische en chemische systemen, er zijn allerlei onderwerpen en toepassingen waar het opduikt. De term ‘multischaal systeem’ is een verzamelnaam
voor systemen met relevante processen op sterk uiteenlopende ruimte- of
tijdschalen, dus groot èn klein, of langzaam èn snel, en niet zelden allemaal
tegelijk. Bij multischaal systemen zijn al die processen op verschillende schalen gekoppeld, en kunnen we ‘groot’ of ‘langzaam’ niet goed begrijpen of simuleren als we ‘klein’ of ‘snel’ buiten beschouwing laten.
Goed, terug naar de atmosfeer. Computermodellen van de atmosfeer zijn
niet altijd letterlijk uit een soort pixels zijn opgebouwd, bijvoorbeeld spectrale
modellen. Toch kunnen we er een resolutie mee associëren. In deze tijd hebben operationele modellen voor weersvoorspellingen resoluties in de orde van
tien kilometer, horizontaal. Daarmee bedoel ik dat de pixels overeenkomen
met een oppervlakte van tien kilometer bij tien kilometer. Een verschil met
digitale foto’s is overigens dat de modelpixels over het algemeen eigenlijk
driedimensionaal in plaats van tweedimensionaal zijn, dus blokjes of doosjes
in plaats van vierkantjes of rechthoekjes.
De modelpixels worden dan ook vaak aangeduid met de term gridcellen of
gridboxen. De operationele modellen hebben dus gridboxen met afmetingen
in de orde van 10km x 10km horizontaal, en tientallen tot honderden meters
verticaal. Daarbij heb ik het over globale modellen, modellen die de atmosfeer
over de hele wereld bestrijken. Modellen die voor klimaatsimulaties worden
gebruikt hebben een grovere resolutie, bijvoorbeeld 100 kilometer horizontaal.
Met resoluties van 10-100km horizontaal, blijven allerlei processen onopgelost, met als belangrijkste atmosferische convectie en wolkenvorming. Een
proces dat niet buiten beschouwing kan blijven als we een realistische simulatie van de atmosfeer willen maken.
We kunnen convectie overigens wel degelijk in detail simuleren, alleen zijn
daar modellen voor nodig met een horizontale resolutie van een meter of vijftig. Zulke modellen worden gebruikt voor simulaties op een gebied van bijvoorbeeld 50 bij 50 kilometer, maar niet over de hele aarde. Ook de allerkrachtigste computers zijn bij lange na niet in staat tot globale simulaties op
50 meter resolutie. Een kostbaar detail daarbij is dat bij een hogere resolutie
een kleinere simulatie tijdstap hoort. Bijvoorbeeld een tijdstap van tien minuten bij 10-20 km resolutie, en een tijdstap van een paar seconden bij 50 meter
resolutie.
Om toch rekening te houden met de impact van convectie bedienen globale
modellen zich dan ook van sterk vereenvoudigde representaties van die imSIMULATIE, CHAOS EN ONZEKERHEID
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pact. In de context van atmosfeer- en oceaanmodellering worden zulke representaties ook wel parametrisaties genoemd. Ze bestaan overigens niet alleen
voor convectie maar ook voor andere onopgeloste processen. Zo’n parametrisatie zegt eigenlijk: als dit de toestand is in een model gridbox, dan is dat de
geschatte gezamenlijke impact van alle convectie binnen die gridbox. Zonder
de convectie expliciet uit te rekenen. Die impact wordt vervolgens meegenomen bij het zetten van de volgende tijdstap.

Stochastische parametrisatie
Parametrisaties worden al lang toegepast, maar laten nog een hoop te wensen
over. Verdere verbetering klinkt misschien als een detailkwestie, maar dat is
het niet. De tekortkomingen van huidige convectie parametrisaties worden
gezien als een belangrijke bron van onzekerheid in klimaatmodellen.
Een belangrijk probleem bij convectie parametrisatie is dat bij dezelfde toestand in een model gridbox, de impact van convectie niet altijd hetzelfde is.
Stel je een modelkolom voor, een kolom van verticaal gestapelde gridboxen,
eentje die een horizontaal oppervlak van tien bij tien kilometer bestrijkt. In de
echte atmosfeer kan de hoeveelheid convectie in een gebied van tien bij tien
kilometer sterk variëren, zelfs al zijn de atmosferische condities gelijk.
Die variatie is afwezig in conventionele parametrisaties. Die zijn deterministisch, ze kunnen op z’n best de gemiddelde hoeveelheid convectie representeren bij gegeven condities, maar niet de afwijkingen van dat gemiddelde. Afwijkingen die van het toeval afhangen, omdat we niet op hogere resolutie
simuleren, en er dus van alles onzeker blijft aan de totale hoeveelheid convectie. We lossen de eigen dynamica, en het mogelijk chaotische gedrag, van de
atmosfeer niet op beneden de tien kilometer resolutie. Om recht te doen aan
die onzekerheid en variatie kunnen we gebruik maken van kansprocessen in
parametrisaties. In plaats van altijd de gemiddelde hoeveelheid convectie te
geven, wordt er een trekking gedaan uit een kansverdeling voor de hoeveelheid convectie. Iedere tijdstap, voor iedere modelkolom, een nieuwe trekking.
In de afgelopen 15 jaar is dan ook steeds meer aandacht gekomen voor
zogeheten stochastische parametrisaties. Het is een bloeiend onderzoeksonderwerp geworden, waar zowel wiskundigen als meteorologen en klimaatonderzoekers aan werken. Een onderwerp waar wiskundige uitdaging en
maatschappelijke relevantie heel mooi samen gaan. Voor mij is dat een prachtige combinatie. Zelf werk ik aan dit onderwerp met promovendus Jesse
Dorrestijn en collega’s Pier Siebesma, Frank Selten en Harm Jonker van het
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KNMI en de TU Delft. Ik ben erg blij dat we die samenwerking in de komende periode kunnen voortzetten.
Ik noemde al dat parametrisaties voor meer processen dan alleen convectie
worden gebruikt. In oceaanstromingen bestaan zogeheten mesoschaal en submesoschaal wervels, dat zijn als het ware de hoge- en lage drukgebieden van
de oceaan.
Figuur 8

Wervels in de oceaan

Bron: AVISO – CNES/CLS

In Figuur 8 zien we een veelheid aan mesoschaal wervels in de oceaan rondom de zuidpool.
Waar zulke gebieden in de atmosfeer afmetingen tot duizenden kilometers
hebben, zijn ze in de oceaan veel kleiner, tot een paar honderd kilometer. In
veel oceaanmodellen blijft het gros van die wervels onopgelost, terwijl ze een
belangrijke bijdrage leveren aan bijvoorbeeld transport en menging van
warmte en zout. Ook voor simulaties van de oceaan zijn dus parametrisaties
nodig. Met promovendus Nick Verheul werk ik aan het ontwikkelen van methoden voor stochastische parametrisatie in oceaanmodellen.
SIMULATIE, CHAOS EN ONZEKERHEID
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Chaotisch gedrag en onopgeloste schalen zijn twee bronnen van onzekerheid in simulaties en modellering. Ik heb jullie een indruk proberen te geven
van de achtergronden daarvan.
We begonnen met deterministische modellen en kwamen uit op een stochastisch perspectief. Toeval uit chaos.

Simulatie van extremen
Voor het laatste deel van mijn betoog wil ik de herkomst van dat stochastische karakter even laten rusten, en het hebben over de vraag wat de uitwerking ervan is in de resultaten van simulaties. Wat is de bandbreedte van mogelijke uitkomsten? En, een vraag die mij sinds een paar jaar steeds meer
bezig houdt, wat is de kans op extreme uitkomsten? Op gebeurtenissen die
weinig voorkomen maar wel een grote impact hebben àls ze zich voordoen?
Als we bij atmosfeer en klimaatsysteem blijven kunnen we denken aan bijvoorbeeld orkanen, hittegolven en overstromingen. De kansen zijn klein,
maar de impact groot, en dan kan het heel belangrijk zijn om te weten of die
kans 1 op 1000 000 is of 1 op 1000.
Een ander toepassingsgebied waar dit soort vragen van belang is, is energie.
Hoe betrouwbaar is het electriciteitsnetwerk? Wat is de kans op rampspoed
als overbelasting en grote stroomstoringen? Vragen die steeds belangrijker
worden. Aan de ene kant worden we steeds afhankelijker van een ononderbroken stroomvoorziening. Zonder elektriciteit geen internet, geen mobiele
telefonie, de elektrische schuifdeur van de supermarkt blijft dicht en als we
die al open zouden krijgen kunnen we toch niks kopen want de pinautomaten
doen het ook niet meer. Aan de andere kant wordt steeds meer energie opgewekt met windturbines en zonnepanelen, energiebronnen waarvan de produktie sterk fluctueert en heel beperkt voorspelbaar is.
Als we de produktie van die fluctuerende energiebronnen modelleren als
stochastische processen, en die vervolgens koppelen aan een model voor het
electriciteitsnetwerk, dan kunnen we gaan uitrekenen wat de kans is dat door
een ongelukkige combinatie van produktie hier en consumptie daar het netwerk overbelast raakt.

Monte Carlo
Op zich bestaat er al decennia een robuuste methode om dit soort vragen te
beantwoorden, de Monte Carlo methode. Genereer een heleboel verschillende
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paden met het stochastische model voor de produktie, stop die in het netwerk
model en kijk hoe vaak dat netwerk dan overbelast raakt.
Het verhaal gaat dat Stan Ulam, de bedenker van de Monte Carlo methode,
geïnspireerd werd door het spelen van spelletjes Solitaire, oftewel Patience12.
Hij vroeg zich af wat de kans was dat een potje Solitaire uitgespeeld kan worden. Met combinatorische berekeningen kwam hij er niet uit, en bedacht zich
dat hij ook simpelweg een flink aantal potjes zou kunnen spelen en bijhouden
hoe vaak hij het uit kon spelen. Dat idee is door Ulam en John von Neumann
eind jaren ’40 uitgewerkt tot een rekenkundige methode gebaseerd op kansexperimenten.
Om een indruk te krijgen van wat Monte Carlo inhoudt, stel dat je twintig
dobbelstenen hebt. Wat is de kans dat je in een worp minstens honderd gooit?
De Monte Carlo methode komt er op neer dat je tig keer die dobbelstenen
gooit en bijhoudt hoe vaak je honderd of meer gooit. Als je een miljoen keer
gooit en dertig keer een uitkomst van minstens honderd krijgt, dan is de
schatting van de kans dertig op een miljoen.
Alhoewel dit idee op zich al veel ouder is waren Ulam en von Neumann de
eersten die het potentieel inzagen van deze aanpak op computers. De naam
Monte Carlo methode werd eind jaren ’40 gesuggereerd door Nicholas Metropolis, een collega van Ulam en von Neumann in Los Alamos, en medepionier van de methode.
Bij Monte Carlo simulatie gooien we niet met dobbelstenen maar laten we
de computer getallen uit een kansverdeling trekken. Bijvoorbeeld de kansverdeling van de electriciteitsproduktie van een windturbine. Die getallen voeren
we dan één voor één aan het netwerkmodel, en registreren iedere keer of het
netwerk overbelast is. Zo kunnen we een schatting van de kans op overbelasting krijgen. Hoe meer trekkingen uit de kansverdeling, hoe beter de schatting
van de kans.
Hoe je een computer willekeurige trekkingen uit een kansverdeling laat
doen is overigens een verhaal apart. Een computer kan namelijk geen echte
toevalsgetallen produceren. Er zijn dan ook allerlei algoritmes ontworpen om
pseudo-toevalsgetallen te genereren met computers. Maar dit terzijde.
Een nadeel van Monte Carlo simulatie is dat het heel inefficiënt is om kleine kansen te benaderen. Het kansexperiment, bijvoorbeeld het gooien met die
20 dobbelstenen, moet heel vaak herhaald worden als de kans klein is. Voor
een redelijk nauwkeurige schatting van een kans van 1 op 1000 zijn al gauw
een paar honderdduizend herhalingen nodig. En bij iedere herhaling moet het
netwerkmodel, of een ander model, opnieuw z’n berekeningen doen. Als die
modelberekeningen iedere keer één seconde duren zitten we voor honderd-
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duizend herhalingen al ruim een etmaal te wachten. Niet echt een algoritme
dat klaar is voor we ons geduld verliezen.
Er is dan ook een collectie methoden en technieken om Monte Carlo veel
sneller te maken voor kleine kansen. De verzamelnaam voor zulke methoden
is ‘rare event simulation’, simulatie van zeldzame gebeurtenissen. De rode
draad daarbij is om zeldzame gebeurtenissen minder zeldzaam te maken. Bijvoorbeeld door ze op te knippen in een serie niet-zo-zeldzame gebeurtenissen, de daarbij behorende niet-zo-kleine kansen te schatten, en de resultaten
te combineren.
Met promovendi Wander Wadman en Debarati Bhaumik, en collega’s Bert
Zwart en Jason Frank van CWI en UU heb ik gewerkt aan het ontwikkelen en
toepassen van rare event simulatie technieken in de context van energienetwerken. De potentie van dit soort technieken voor het simuleren van klimaatextremen vormt de achtergrond van mijn recente samenwerking met promovendus Krzysztof Bisewski en collega’s Michel Mandjes en Harry van Zanten
van het Korteweg – de Vries Instituut. Voor mij relatief nieuwe onderwerpen
waar ik met veel plezier onderzoek aan doe en wil blijven doen, met samenwerkingen die ik graag blijf voortzetten.
Een ander onderwerp, dat evenwel ook verband houdt met de inefficiëntie
van Monte Carlo, is het in kaart brengen van de algehele bandbreedte van
uitkomsten. Daarbij gaat het niet specifiek om extremen, maar om de globale
kansverdeling van uitkomsten. Om bij het netwerk en de windturbine te blijven: als we de kansverdeling voor de electriciteitsproduktie van de windturbine kennen, wat is dan de algehele kansverdeling van de stroomsterkte van een
bepaalde netwerkkabel? Wat is bijvoorbeeld het gemiddelde, wat is de standaarddeviatie?
Ook hier kan Monte Carlo simulatie in principe antwoord geven, en ook
hier kan Monte Carlo in de praktijk onbruikbaar zijn. Het gaat hier om problemen waarbij we input in een model stoppen, en er output uitkrijgen. Een
kansverdeling voor de input vertaalt zich in een kansverdeling voor de output. Bij toepassingen waarbij dat model heel duur en tijdrovend is, zoals bij
allerlei stromingsberekeningen, is het zaak om het model zo spaarzaam mogelijk in te zetten. Dat wil zeggen, zo min mogelijk keren een nieuwe inputwaarde in het model te hoeven stoppen. Er zijn veel efficiënter methoden dan
Monte Carlo om met een beperkte set inputwaarden de kansverdeling voor de
output te kwantificeren.
Het ontwikkelen van zulke methoden is onderdeel van wat tegenwoordig
‘Uncertainty Quantification’, onzekerheidskwantificatie, wordt genoemd. Op
het CWI is het onderzoek op dit gebied een paar jaar geleden ingezet door
Jeroen Witteveen, die vorig jaar op veel te jonge leeftijd overleed. Zelf werk ik
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tegenwoordig met promovenda Anne Eggels en collega Barry Koren van de
TU Eindhoven aan dit onderwerp, gemotiveerd door toepassingen in het ontwerpen van windmolenparken op zee.

Tot slot
Dames en Heren, ik nader het einde van mijn rede. Ik heb jullie verteld over
modellen en simulatie, wolken en energie, chaos en kans. Onzekerheid is een
mooi en spannend onderwerp, ook in de wiskunde.
Voor ik afsluit wil ik een aantal mensen bedanken. Het College van Bestuur, de decaan van de faculteit en het bestuur van de Stichting voor Hoger
Onderwijs in de Toegepaste Wiskunde dank ik voor het vertrouwen dat zij in
mij hebben gesteld door mij voor te dragen en te benoemen op deze leerstoel.
Ik dank Jan Wiegerinck en Rob Stevenson van het KdVI voor hun inspanningen om mijn benoeming voor elkaar te krijgen, en Jos Baeten voor zijn steun
vanuit het CWI daarbij.
Op het pad naar dit katheder hebben allerlei mensen mij van begeleiding,
steun en wijze woorden voorzien. Mijn promotoren Theo Opsteegh en Ferdinand Verhulst, dankzij wie ik het pad van wiskunde en meteorologie begon te
volgen. Dynamische systemen en atmosferische stroming, een gecombineerde
route. Als postdoc aan New York University werkte ik met Andrew Majda en
Eric Vanden-Eijnden, van wie ik veel leerde over stochastische dynamische
systemen. Daar ging voor mij een wereld mee open.
In 2006 begon ik aan een zogeheten tenure track op het CWI. In de jaren
die volgden kon ik bij allerlei mensen op het CWI terecht voor advies en
goede raad. Ik dank in het bijzonder Arjen Doelman, Barry Koren en Kees
Oosterlee. Een speciaal woord van dank is voor Jason Frank, mijn voormalige
CWI collega en directe voorganger op deze leerstoel, voor jarenlange prettige
samenwerking. Ik hoop dat we die samenwerking de komende jaren kunnen
voortzetten. Het is mede dankzij de steun en inspanningen van Jason dat ik
hier nu sta.
Ik dank mijn ouders voor hun steun en liefde, en ben blij dat ze vandaag
hier zijn om met mij in de feestvreugde van deze dag te delen. En tot slot:
liefste Ernestine, Max, Tobias en Julie. Met ons vijven is het soms prettig
chaotisch, en altijd een feest.
Ik heb gezegd.
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