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Stellingen bij het proefschrift 

1. Dat de rooster-Boltzmann methode uitermate geschikt is 
voor simulatie van vloeistofstromingen in complexe geome-
trieën is vooral te danken aan de bounce-back methode. 
Desalniettemin is het belangrijk zich terdege bewust te zijn 
van de artefacten van deze methode (hoofdstukken 3, 6 en 
7). 

2. Het probleem rond de specificatie van generieke randvoor
waarden in rooster-Boltzmann simulaties, die tweede-orde 
nauwkeurig en ook nog stabiel zijn, is onopgelost (zie o.a. 
hoofdstuk 3). 

3. Naast efficiënte parallellisatie kan een kritische verfijning 
van het algoritme, zoals in de IMR techniek, resulteren in 
een wezenlijke versnelling van de rooster-Boltzmann simu
laties (hoofdstukken 4 en 5). 

4. De uitstekende overeenkomst tussen de eindige elementen 
berekeningen en de rooster-Boltzmann simulaties voor stro
ming in de SMRX statische mixer is veelbelovend; het sys
tematisch lager uitvallen van de experimentele metingen in 
de orde van ongeveer 20% t.o.v. de simulaties daarentegen, 
suggereert dat of beide simulatiemodellen niet dezelfde con
dities nabootsen als in het experiment, of dat de experimen
tele data bestaande uit een vrij beperkt aantal meetpunten 
uiterst twijfelachtig is (hoofdstuk 6). 

5. Simpele correlaties voor het beschrijven van transport ei
genschappen van complexe fiber media, zoals de Kozeny-



Carman vergelijking en de analytische oplossing van Jack
son en James, blijken in de praktijk verrassend goed te 
werken (hoofdstuk 7). 

6. In tegenstelling tot de veel gebruikte porositeit-metriek, is 
de bepalende factor voor de doorlaatbaarheid van fiber me
dia, de gemiddelde afstand tussen de vezels. De distributie 
van de "inter-fiber" afstanden voor ongeordende fiber me
dia van Ogston, verschaft daarom veel inzicht in het vrij 
simpele exponentiële verband tussen de doorlaatbaarheid 
en de porositeit van ongeordende fiber media (hoofdstuk 
?)• . 

7. De afrondingsfase van een promotieonderzoek is in zekere 
zin vergelijkbaar met de convergentie van een rooster-Boltz-
mann simulatie: naarmate het einde nadert, vordert het 
onderzoek steeds langzamer en wordt het moeilijker tot een 
uiteindelijk resultaat te komen. 

8. Als alle rij-examinatoren het rijexamen nog eens zouden 
afleggen, dan slaagt 50% niet; immers, het rijexamen ver
toont heel veel overeenkomsten met een uniform verdeeld 
stochastisch proces. 

9. Rijden in een Golf IV TDI met open ramen, leidt bij een 
snelheid van 180 km per uur tot ongeveer 20 - 40% extra 
brandstofverbruik (gebaseerd op een zelfstandig uitgevoerd 

al experiment). 

10. Op weg naar God leert men zich zelf kennen (met dank aan 
D. Bisai). 
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