
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Simple numerical techniques for mesoscale polymer models

Koopman, E.A.

Publication date
2014

Link to publication

Citation for published version (APA):
Koopman, E. A. (2014). Simple numerical techniques for mesoscale polymer models. [Thesis,
fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/simple-numerical-techniques-for-mesoscale-polymer-models(5595a0eb-20b1-49d0-88b7-7dda1643cd0b).html


Chapter 9

Samenvatting

Mijn onderzoek heeft zich geconcentreerd op vrij eenvoudige modellen die
polymeergedrag beschrijven op kleine tijd- en lengteschalen. Polymeren hebben
veel verschijningsvormen: van complexe DNA-moleculen tot alledaagse huishoudeli-
jke artikelen. Het beschrijven van polymeergedrag door middel van vergeli-
jkingen is op zijn zachtst gezegd lastig. Door de grote variatie in verschi-
jningsvormen en complexiteit valt er veel kennis te halen uit het bestuderen
van polymeergedrag door middel van computersimulaties. Je zou computer-
simulaties nog steeds kunnen beschouwen als een theoretische analyse, maar
dan op een schaal die onhaalbaar is op een schoolbord met een krijtje. Com-
putersimulaties bieden een grote doos gereedschap die je kunt gebruiken om
polymeren te bestuderen in perfect controleerbare omstandigheden. Met deze
doos gereedschap kun je alles in een simulatie controleren en meten, van de
massa van een individueel deeltje tot de diffusie op lange tijdschalen. In dit
werk hebben we een aantal gereedschappen genomen uit de standaard set
gereedschap en gepoogd ze te verbeteren. Ook hebben we een aantal nieuwe
gereedschappen gemaakt en een aantal op nieuwe manieren gecombineerd.

Hoofdstuk twee bestaat uit twee delen. Het eerste deel gebruikt een
bestaand stuk gereedschap, de Lowe-Andersen thermostaat, en combineert
die met een ander complex stuk gereedschap, “Molecular Dynamics”. Een
thermostaat in computersimulaties wordt gebruikt om de temperatuur in een
simulatie in te stellen, analoog aan een huisthermostaat. Bestaande ther-
mostaten hebben allerhande problemen; ze zijn heel ingewikkeld of vertragen
het gesimuleerde systeem. De Lowe-Andersen thermostaat heeft het voordeel
dat hij het systeem niet heel erg vertraagt en ook relatief simpel in het ge-
bruik is. Molecular Dynamics biedt daarnaast een mechanisme om grote
hoeveelheden moleculen op kleine lengte- en tijdschalen te simuleren. Tij-
dens het onderzoek bleek dat nog niemand deze twee technieken met elkaar
had gecombineerd. Dit deden we dus en we bekeken de vertraging van het
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9. SAMENVATTING

systeem door de diffusie nauwkeurig te meten. De analogie hier is het laten
vallen van een druppel inkt in een groot glas water. Als de diffusie laag is,
is de geobserveerde verspreiding van de inkt langzaam. We vonden dat als
we de Lowe-Andersen thermostaat gebruikten we nog steeds nauwkeurig de
systeemtemperatuur konden kiezen, zonder de diffusie significant te verlagen.
Bij elkaar maakt dit de Lowe-Andersen thermostaat een goede vervanging
voor de veelgebruikte Andersen thermostaat. De Andersen thermostaat is
ook simpel in gebruik, maar heeft als nadeel dat hij het systeem significant
verlaagt.

Het tweede deel van hoofdstuk 2 bekijkt een gemakkelijk over het hoofd te
zien probleem met de Lowe-Andersen thermostaat. Deze thermostaat werkt
op paren van deeltjes, en we willen graag weten wat er gebeurt als je de
thermostaat tegelijk op twee paren toepast die een deeltje gemeenschappelijk
hebben. Het blijkt dat als de volgorde van het toepassen van de thermostaat
altijd vastligt er een meetbare kunstmatige afhankelijkheid hiervan ontstaat in
meetbare eigenschappen van de deeltjes. Door de paren in een willekeurige
volgorde te behandelen lossen we dit probleem relatief simpel op. Ook stellen
we voor hoe dit probleem opgelost kan worden in hele grote simulaties die
op meerdere computers tegelijk plaatsvinden. Daarnaast stellen we nog twee
aanpassingen voor voor de Lowe-Andersen thermostaat waardoor hij net iets
simpeler wordt. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat de thermostaat ook
inzetbaar is om simulaties te doen voor vloeistoffen die dynamisch gezien erg
lijken op water.

Het derde hoofdstuk is wederom een toepassing van twee gereedschap-
pen op een nieuwe manier. Deze keer bekijken we een bestaande methode
om meer-componenten vloeistoffen te simuleren op langere lengte- en tijd-
schalen en combineren we deze met een bestaande techniek om de druk in
een systeem constant te houden. Een groot voordeel van deze techniek (Dis-
sipative Particle Dynamics, DPD) is dat het een heel simpele, niet-triviale
toestandsvergelijking heeft. Door deze simpele toestandsvergelijking kun-
nen we voorspellingen maken over hoe een twee-componenten vloeistof zich
gedraagt bij een gegeven druk en temperatuur. De DPD methode heeft geen
ingebouwde manier om de druk in te stellen, dus gebruiken we een bestaande
methode afkomstig uit Molecular Dynamics simulaties en combineren we bei-
den met succes. Het uiteindelijke resultaat is dat we een goede overeen-
stemming vinden tussen de theoretische voorspellingen en het waargenomen
gedrag van het twee-componenten systeem.

Het volgende hoofdstuk is het resultaat van de eerste stappen van ons
onderzoek naar polymeer netwerken. Polymeren zijn normaal opgebouwd uit
kleine eenheden die aan elkaar vast zitten als een ketting. Als deze kettin-
gen onderling ook nog eens aan elkaar zitten kan de gehele structuur een
netwerk vormen. Er bestaan al meerdere technieken om polymeernetwerken

122



te simuleren, maar we constateerden al vrij snel uit dat het heel lastig is om
onderscheid te maken tussen systemen die wel en geen netwerk zijn. Veel
onderzoek loopt niet tegen dit probleem aan omdat de polymeren al zo ver-
strengeld zijn dat het sowieso netwerken vormen, maar als de verstrengeling
“op het randje” is heb je iets nodig dat kan bepalen of je systeem wel of geen
netwerk is. Bij het doorzoeken van de literatuur kwamen we geen onder-
zoek tegen dat dit probleem rigoreus had opgelost, zeker niet met ons type
randvoorwaarden. Het blijkt dat de oplossing niet geheel triviaal is. In het
grensgebied is het vrij makkelijk om de vraag of een systeem wel of niet een
netwerk is verkeerd te beantwoorden. Om het probleem te verduidelijken, stel
je een behang voor waarop spaghetti wordt afgebeeld. Het behang is netjes
aangebracht, dus op de naden loopt het patroon ononderbroken door, en er
is duidelijk een herhaling zichtbaar van links naar rechts over de banen. Stel
je nu voor dat je aan een van de slierten spaghetti begint te trekken. Onze
stelling is nu dat het afgebeelde systeem een netwerk is als er een sliert
is waaraan je kunt blijven trekken als de muur oneindig ver doorloopt. De
analogie is dat als je kan blijven trekken, de niet herhalende eenheid op een
stuk behang een netwerk voorstelt (wel alleen in de horizontale richting). Ons
werk geeft nu een wiskundige beschrijving over hoe je een zo’n niet herhal-
ende eenheid kan analyseren en kan concluderen of deze eenheid wel of niet
een netwerk vormt.

Het volgende hoofdstuk is het resultaat van een samenwerking met Menno
Dreisschor. Door stug doorrekenen met een complexe toestandsvergelijking
vonden we dat de theorie voorspelt dat een lange polymeerketen opgelost in
zijn eigen bouwblokjes (de monomeren) in sommige omstandigheden in elkaar
krimpt en een klein druppeltje gaat vormen. Om deze voorspelling te toetsen,
deden we een langdurige simulatie gebruikmakend van Molecular Dynamics.
Het blijkt dat dit inderdaad gebeurt, en interessant genoeg krimpt de keten
niet alleen ineen, maar zuigt hij daarbij ook een flinke hoeveelheid monomeren
op en vormt daarmee een klein druppeltje dat in een echt systeem neer zou
slaan al ware het een regendruppel.

Het een-na-laatste hoofdstuk is een kort hoofdstuk waarin we een meth-
ode voorstellen om in deeltjessimulaties een kenmerkend type stroming te
veroorzaken. De methode is het best uit te leggen met wederom een analo-
gie. Stel je voor dat je een taart bakt en een grote kom met deeg hebt. Onze
methode legt uit hoe je met een tweetal mixers in een groot deel van het deeg
de juiste stroming kan veroorzaken.

Het laatste hoofdstuk gaat het wederom om polymeren, maar deze keer
proberen we informatie te vinden over de schalingsexponent voor een poly-
meerketen in drie dimensies die zichzelf niet mag overlappen. Er zijn verschil-
lende voorspellingen voor deze schalingsexponent die hem voorspellen als
continue functie van de dimensionaliteit. Helaas is het lastig om deze voor-
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spelling te toetsen buiten een, twee en drie dimensies. We hebben gepoogd
om de schalingsexponent ook te meten in niet heeltallige dimensies. Hier-
bij hebben we gebruik gemaakt van het werk van Stillinger gedaan in 1977.
Hij heeft een methode bedacht om niet-heeltallig-dimensionale ruimtes te
beschrijven, en zijn methode zou voldoende informatie moeten bevatten om ook
polymeerketens te beschrijven. Zijn methode werkt door het alleen beschri-
jven van afstanden tussen punten. Absolute locaties worden expliciet niet ge-
bruikt. Binnen deze methode leggen we uit hoe je polymeerketens kan maken
die zichzelf wel of niet mogen overlappen. Als we dit dan daadwerkelijk doen
zien we dat voor elke dimensionaliteit net hoger dan 1, het schalingsgedrag
voor een 2-dimensionale keten volgt. We concluderen dat onze aanpak geen
nieuwe inzichten geeft over het vastleggen van de 3-dimensionale schaling-
exponent van een niet overlappende keten. Dit omdat met onze aanpak elke
keten die zich bevindt in een niet heeltallig-dimensionele ruimte zich op lange
lengteschalen gedraagt als een keten in een eerstvolgende heeltallige ruimte.

124


