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Appendixx B 

Samenvatting g 

Inn veel fysische systemen en technische toepassingen treden stromingen op die 
gedeeltelijkk begrensd worden door een vrij bewegend oppervlak. Het nauwkeurig 
voorspellenn van het gedrag van dergelijke vrije-rand stromingen is daarom van 
groott belang, bijvoorbeeld, voor het ontwerpen en valideren van omstroomde con-
structiess en vaartuigen. Numerieke methoden spelen een belangrijke rol bij het 
oplossenn van vrije-rand stromingsproblemen. De meeste praktische methoden voor 
hett oplossen van stromingen om een object dat het vrije oppervlak doorsnijdt, zijn 
gebaseerdd op een potentiaal-stroming model. Om vooruitgang te kunnen boeken 
inn de voornoemde technische toepassingen, is het echter noodzakelijk over te gaan 
opp een nauwkeuriger model, namelijk, de Navier-Stokes- ver gelijkingen. 

Eenn belangrijke klasse van vrije-rand stromingsproblemen, waarvoor efficiënte 
numeriekee methoden voor de Navier-Stokes-vergelijkingen niet beschikbaar zijn, 
zijnn stationaire vrije-rand stromingen. De huidige rekenmethoden voor de statio-
nairee vrije-rand Navier-Stokes-vergelijkingen vallen in het algemeen terug op een 
eenvoudigee tijdsintegratiemethode. Echter, de efficiëntie van deze methode is vaak 
slecht,, tengevolge van het specifieke tijdsafhankelijke gedrag van vrije-rand stro-
mingen.. Er bestaan alternatieve oplosmethoden, maar de prestaties van deze 
methodenn zijn veelal gevoelig voor parameters in het probleem, of de toepas-
baarheidd is te beperkt. Een onderzoek naar numerieke methoden voor de sta-
tionairee vrije-rand Navier-Stokes-vergelijkingen is daarom gerechtvaardigd. 

Naa het formuleren van het vrije-rand strominsprobleem, presenteren we een 
analysee van de vrije-rand Navier Stokes-vergelijkingen in primitieve variabelen, 
middelss storingsrekening en Fourier technieken. Deze analyse geeft inzicht in 
dee karakteristieke eigenschappen van viskeuze vrije-rand stromingen. De resul-
tatenn betreffen het optreden van oppervlakte golven en hun dispersief karakter, 
hett asymptotisch tijdsgedrag van golf groepen, en de vorm van de grenslaag bij de 
vrij ee rand. Door de formulering in primitieve variabelen kan de analyse bovendien 
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gebruiktt worden voor het valideren van numerieke methoden voor het vrije-rand 
probleem,, als de differentiaaloperatoren worden vervangen door hun differentiebe-
nadering. . 

Wee bewijzen dat de gebruikelijke tijdsintegratiemethode in het algemeen inef-
ficiëntt is voor het oplossen van stationaire vrije-rand-stromingen bij hoge Reynolds-
getallen,, tengevolge van het asymptotisch tijdsgedrag van oppervlakte-golf-groepen 
enn een stabiliteitsrestrictie op de toelaatbare tijdstap. We stellen een nieuwe 
iteratievee methode voor, die gebaseerd is op een zogenaamde quasi-vrij e-rand-
voorwaarde.. Om de efficiëntie van de methode te tonen, bewijzen we dat de 
rekencomplexiteitt onafhankelijk van de maaswijdte is. We tonen numerieke resul-
tatenn voor een twee-dimensionaal modelprobleem. Deze resultaten bevestigen de 
maaswijdte-onafhankelijkheidd van het convergentiegedrag. Een vergelijking van de 
numeriekee resultaten met metingen toont een goede overeenstemming. 

Vervolgenss onderzoeken we het numeriek oplossen van stationaire vrije-rand-
stromingenn door middel van de adjoint-optimal-shape-design methode. Teneinde 
eenn indicatie van de eigenschappen van de methode te krijgen, onderzoeken we 
dee toepassing op de stationaire vrije-rand potentiaalvergelijkingen. De methode 
kann uitgebreid worden naar de Navier-Stokes-vergelijkingen, maar de details zijn 
inn dat geval veel ingewikkelder. We herformuleren het vrije-randprobleem als 
eenn optimal-shape-design probleem. Met behulp van storingsrekening en Fourier-
analysee tonen we aan dat het design probleem de gebruikelijke karakteristieken 
vann stationaire vrije-rand stromingen heeft. We bepalen het asymptotisch con-
vergentiegedragg van de methode. Bovendien tonen we aan dat preconditionering 
essentieell  is om maaswijdte-afhankelijkheid van het convergentie gedrag te ver-
mijden,, en presenteren we een preconditionering voor het optimal-shape-design 
probleem.. Numerieke resultaten worden gepresenteerd voor een twee-dimensionaal 
modelprobleem.. Het waargenomen convergentiegedrag bevestigt de asymptotische 
schattingen. . 

Omdatt vrije-rand stromingen een bijzonder geval zijn van twee-fase stromin-
gen,, onderzoeken we tenslotte de interface-capturing-methode voor het oplossen 
vann twee-fase-stromingen. In de afwezigheid van viscositeit, kunnen twee-fase stro-
mingenn beschreven worden door middel van hyperbolische behoudswetten. We 
beschouwenn Godunov's methode voor het discretiseren van hyperbolische syste-
men.. Teneinde de rekenkosten van de flux-evaluaties in de methode te reduc-
eren,, construeren we een benaderende Riemann-oplosser van het Osher-type. De-
tailss worden gepresenteerd voor fluïda met een barotropische toestandsvergeli-
jking.. Tevens behandelen we de druk-oscillaties die in het algemeen optreden 
inn behoudende discretisaties van twee-fase-stromingen. We formuleren een druk-
invariantie-voorwaarde.. Bovendien presenteren we een oscillatie-vrije, behoudende 
discretisatiee voor twee-fase-stromingen. De implementatie van de interface-captur-
m^-methodee met efficiënte oplostechnieken voor stationaire hyperbolische syste-
menn wordt uitgesteld tot vervolgonderzoek. 


