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Voorwoord
Het college Fysische Transportverschijnselen II werd in 1960 opgezet door prof. ir. H.
Kramers en prof. dr. J. A. Prins. Het eerste dictaat werd geschreven door prof. Kramers en
prof.dr.ir. J. Schenk. In de cursus 1969/70 werd het college voor het eerst gegeven als een
blokcollege met veel tijd voor oefeningen. Hierbij werd de opzet vam het college veranderd
zonder dat de feitelijke inhoud zich wijzigde. Dit maakte het uitreiken van collegestencils
naast het oude dictaat FT II noodzakelijk. Deze door prof. dr. ir. W. J. Beek begonnen vorm
van het college werd in de cursusjaren na 1970 voortgezet. In 1973 verscheen een beknopt
aangepast dictaat, dat later in meer volledige vorm als een sterk herziene uitgave verscheen.
Dit nieuwe boek is een synthese van het dictaat Kramers/Schenk en de uitgereikte
collegestencils uit de jaren ’60 en ‘70. Het verschil tussen de oorspronkelijke opzet en deze
is de volgorde van behandeling van de stof. Terwijl het oorspronkelijke dictaat opgezet was
vanuit de fysische problemen waarbij de wiskundige hulpmidddelen door de hoofdstukken
heen verweven waren, is dit bij de blokcollege-opzet veranderd. Eerst worden nu de
wiskundige hulpmdddelen behandeld, wel steeds aan de hand van een fysisch voorbeeld,
daama worden de fysische problemen systematisch behandeld.
Voor veel studenten behoort de bespreking van de wiskundige methoden een recapitulatie te
zijn. Voor een aantal is dit echter wel nodig. Gezien de toenemende mogelijkheden voor
computerberekeningen is tevens aandacht aan de numerieke methoden gegeven. In deze
derde druk is het hoofdstuk over numerieke methoden nog verder uitgebreid en aangepast
aan nieuwe ontwikkelingen, met name in de numerieke stromingsleer. Dit weerspiegelt het
sterk groeiende belang van numerieke simulatie in dit vakgebied. Uiteraard worden alleen die
methoden behandeld die voor FT-problemen van belang zijn. Bovendien worden ze steeds
geïllustreerd met voorbeelden van warmte- en stoftransport.
Een belangrijk punt bij de studie van dit vak is het zelf aanpakken vam problemen.
Daaraan wordt bij het blokcollege een aantal oefenmiddagen besteed. De gebruikte
voorbeeldproblemen zijn hier voor een deel opgenomen, de overige zijn verkrijgbaar bij
ondergetekenden.
Delft, december 1990
C.J. Hoogendoorn
T.H. van der Meer
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3. Numerieke methoden
3.1. Inleiding
Voor vele praktische stromingsproblemen met warmteoverdracht is het niet
eenvoudig een oplossing te vinden voor de impulsbalans, de massabalans en de
energiebalans. Vaak is het niet mogelijk de vergelijkingen zodanig te
vereenvoudigen dat een analytische of benaderende oplossing gevonden kan
worden door middel van bijvoorbeeld scheiden van variabelen, Laplace
transformaties of een integraalmethode. Indien echter alle termen in de driedimensionale transportvergelijkingen van belang zijn en bovendien de
vergelijkingen gekoppeld zijn door bijvoorbeeld temperatuurafhankelijke
stofeigenschappen als viscositeit en dichtheid, moet er naar andere manieren
gezocht worden om tot de oplossing van een probleem te komen.
Sinds de zeventiger jaren zijn numerieke simulaties van stromings- problemen met
warmte- en/of stofoverdracht mogelijk. Hierbij worden met behulp van computers
de vergelijkingen die het probleem beschrijven numeriek opgelost.

3.1.1. Numerieke methodiek
Nadat de vergelijkingen, die een probleem beschrijven, zijn geformuleerd worden
de randvoorwaarden opgesteld. Vervolgens wordt het domein opgedeeld in een
aantal aaneensluitende deelgebiedjes met in elk gebied een roosterpunt. De
differentiaalvergelijkingen worden gediscretiseerd. Hierdoor ontstaan uit de
oorspronkelijke partiële differentiaalvergelijkingen lineaire algebraïsche
vergelijkingen, die eenvoudiger opgelost kunnen worden. Voor elk roosterpunt
worden deze opgelost, zodat in een eindig aantal punten de waarden van de
onbekende grootheden als snelheidscomponenten u, v en w, druk p, temperatuur T
en concentraties cA, cB gevonden worden.
Een duidelijk verschil met een analytische oplossingsmethode komt hier naar voren.
Waar een analytische methode de onbekenden op elke willekeurige plaats in ruimte
en tijd oplost, geeft een numerieke methode een oplossing van de onbekende
grootheden in een discreet aantal punten (de roosterpunten) op een discreet aantal
tijdstippen.
Er zijn een aantal numerieke methoden bekend, met name de eindige
elementenmethode, de eindige differentiemethoden en de eindige volumemethode.
Deze methoden verschillen in de keuze van het verloop van de variabelen tussen de
roosterpunten en op de wijze waarop men tot de gediscretiseerde vergelijkingen
komt. Hierna zal in het kort het principe van de eindige differentie- en de eindige
volumemethode besproken worden. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de
eindige volumemethode. Voor de eindige elementenmethode zij verwezen naar
[D10] en [D17].
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