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1. De Weissenberg limiet is het gevolg van een onjuiste numerieke

aanpak.

(Zie met name hoofdstuk 4 van dit proefschrift.)

2. Het staggeren van de onbekenden in een numerieke simulatie van

een hyperbolisch stelsel vergelijkingen en de viscoelastische consti-

tutie relaties in het bijzonder, is niet aan te bevelen.

(Zie de secties 5.4 en 5.5 en hoofdstuk 7 van dit proefschrift.)

3. De discrete operatie op het snelheidsveld
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dient een symmetrische, positief de�niete operatie te zijn, opdat

succesvolle numerieke simulaties van viscoelastishe vloeisto�en mo-

gelijk zijn. Hierin is div
(2)
h
, de discrete divergentie operator, wer-

kend op 2-tensoren, zoals die in de impulsvergelijking voorkomt,
r

� jh

de discrete benadering van de upper convected tijdsafgeleide wer-

kend op de symmetrische, positieve de�nitiete 2-tensor, D=Dtj
h
de

discrete benadering van de materi�ele tijdsafgeleide en A een sym-

metrisch, positief de�nite 2-tensor.

(Zie de secties 3.5 en 5.5 van dit proefschrift.)

4. Bij het ontwerpen van numerieke algoritmen dient rekening te wor-

den gehouden met met de hi�erarchie binnen het op te lossen stel-

sel vergelijkingen. Zo verdient het aanbeveling eerst de elastische

golfvergelijking voor het snelheidsveld, waarin impliciet de nieuwe

waarden van de spanningstensor zijn verwerkt, op te lossen en

daarna de spanningen uit te rekenen.

(Zie de secties 3.5 en 3.9 van dit proefschrift.)



5. Objectiviteit van constitutie relaties kan groeptheoretisch vertaald

worden naar een symmetrie operatie onder de rotatiegroep R(3).

Discreet is deze groep niet volledig te representeren en er moet

dus gezocht worden naar een vorm van discrete objectiviteit. Dit

zou een vruchtbare samenwerking tussen numerieke wiskunde en

groepentheorie tot stand kunnen brengen.

6. De VN grijpen slechts in bij gratie van het feit dat er verslag van

wordt gedaan.

7. De eerste wee�en bij een zwangerschap in het buitenland zijn meestal

de heimwee�en.

8. Een verkoudheid is doorgaans dichterbij dan het woord suggereert.

9. Kledingvoorschriften dienen opgenomen te worden in het promo-

tiereglement om problemen te voorkomen bij de promotie van een

paranimfomaan.

10. Het is zeer moeilijk een objectieve uitspraak over jezelf te doen. We

mogen het John Major dan ook niet kwalijk nemen dat hij inzake

de rundvlees a�aire in Groot Brittani�e een inschattingsfout heeft

gemaakt.


