
Samenvatting

Hoewel de stroming van een groot aantal vloeisto�en goed kan worden beschreven door

de Navier-Stokes vergelijkingen, is er een grote klasse van vloeisto�en die niet aan deze

vergelijkingen voldoet. Men noemt deze vloeisto�en niet-Newtonse vloeisto�en. Voor-

beelden van deze vloeisto�en zijn: polymeeroplossingen, gesmolten plastics en verf.
Deze materialen zijn niet alleen viskeus, maar bezitten ook nog elastische eigenschappen
en worden daarom viscoelastische materialen genoemd. In de afgelopen decennia is er een
groot aantal modellen ontwikkeld die deze materialen zouden moeten beschrijven. Echter
het oplossen van de stelsels vergelijkingen blijkt enorm veel problemen op te leveren

wanneer de elasticiteit van het materiaal belangrijk wordt in een gegeven stroming.
In dit proefschrift wordt naar een klasse van di�erentiaalmodellen gekeken. Speciale
aandacht gaat daarbij uit naar een nieuw ingevoerde tijdsafgeleide: de geconvecteerde
tijdsafgeleide. Deze tijdsafgeleide heeft een aantal eigenschappen die het di�erentiaalquo-
tient dat deze tijdsafgeleide benadert in het algemeen niet bezit. Er wordt daarom een

discretisatie in de tijd ontwikkeld die deze eigenschappen wel bezit. Bij de benadering
van de deformatiegradient wordt gebruik gemaakt van de MCSH benadering.
Vervolgens wordt de structuur van het stelsel parti�ele di�erentiaalvergelijkingen onder-
zocht. Op basis van deze structuur wordt een numeriek algorithme ontwikkeld dat deze
structuur zoveel mogelijk probeert te behouden. Er is gekozen voor het zogenaamde

Maxwell model, aagezien dit model slechts twee onafhankelijke parameters bezit, het

Reynolds getal en het Deborah getal. Er is alleen gekeken hoe het algorithme werkt bij
diverse waarden van het Deborah getal, waarbij het Reynolds getal op een vaste waarde
wordt gehouden.

Het algorithme is toegepast op een contractiestroming, waarbij de vloeistof plotseling van

een breed kanaal over moet gaan in een veel nauwer kanaal. Deze stroming is tijdsafhanke-

lijk doorgerekend. Het algorithme levert betrouwbare oplossingen tot een Deborah getal

van 11, waarna het probleem analytisch niet meer goed gesteld is. In vergelijking met tijd-
safhankelijke berekeningen die in de literatuur beschreven staan wordt een hoog Deborah

getal gehaald.
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