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Samenvattingg (Summary in 
Dutch) ) 

Ditt proefschrift gaat over grensvlakken. In de drie delen waaruit het proef-
schriftt is opgebouwd worden met behulp van computersimulaties grensvlak-
systemenn van toenemende complexiteit bestudeerd. Dit begint met een re-
latieff  eenvoudig tweefasensysteem gevormd door de vloeibare- en dampfase 
vann alkanen en het grensvlak tussen twee niet mengbare vloeistoffen, in dit 
gevall  water en hexaan. In het tweede deel wordt gekeken naar de invloed 
vann het bio-surfactant surfactin op de eigenschappen van de water-hexaan 
grenslaag.. Het derde deel tenslotte, is gewijd aan een grenslaag tussen 
binnen-- en buitenwereld gevormd door een biologisch membraan. Vrijwel alle 
modellenn zijn met moleculaire dynamica (MD) op atomaire schaal berekend, 
watt een realistische representatie van de gemodelleerde systemen oplevert. 

Voordatt tot het eigenlijke onderwerp van dit proefschrift wordt overge-
gaann is het goed een overzicht te hebben van de gebruikte terminologie en 
dee achtergrond en reikwijdte van het werk. In een inleidend hoofdstuk (1) 
zullenn deze onderwerpen kort aan de orde komen, tesamen met een korte 
beschrijvingg van de gebruikte moleculaire dynamica techniek. 

Zoalss gezegd, wordt in het eerste deel aandacht besteed aan het grensvlak 
tussenn vloeistof en damp van alkanen. In hoofdstuk 2 wordt een twee-
tall  modellen voor de beschrijving van interacties tussen alkanen met elkaar 
vergelekenn om inzicht te krijgen in de relatie tussen de details van de mole-
culairee interacties en de berekende oppervlaktespanning. Vergelijking van de 
berekeningenn voor verschillende lineaire alkanen en voor verschillende tem-
peratuurgebiedenn met experimenteel verkregen data leidt tot een model waar-
bijj  de berekende oppervlaktespanning van alkanen in goede overeenstemming 
iss met de experimenteel verkregen resultaten. In hoofdstuk 3 wordt een studie 
vann de topologie en eigenschappen van het grensvlak tussen water en hexaan 
beschreven.. De resultaten van moleculaire dynamica berekeningen worden 
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vergelekenn met die van de capillaire golftheorie. Het blijk t dat de dikte van de 
grenslaagg verkregen met de moleculaire dynamica berekeningen aanzienlijk 
kleinerr is dan de dikte die via de capillaire golftheorie wordt berekend. Door 
eenn herziening van de definitie van de zogenaamde correlatielengteparame-
terr die een maat is voor de afstand waarop moleculaire bewegingen nog aan 
elkaarr gerelateerd zijn, zijn de resultaten goed met elkaar in overeenstemming 
tee brengen. 

Inn het tweede deel (hoofdstuk 4) richt de aandacht zich op het biolo-
gischh molecule met oppervlakte actieve eigenschappen, surfactin. Het door 
bacteriënn geproduceerde molecule blijk t behalve oppervlakte actief te zijn 
ookk een aantal andere interessante biologische eigenschappen te bezitten, 
waaronderr antibacteriele en anti virale activiteit. Het molecule bestaat uit 
eenn waterafstotende vetzuur staart en een "kopgroep" bestaande uit zeven 
aminozuren.. Het hier gepresenteerde werk is de eerste realistische MD simu-
latiee van surfactin aan een hydrofiel-hydrofoob grensvlak. Gekeken wordt hoe 
dynamica,, structuur en interacties met de omgeving van surfactin veranderen 
afhankelijkk van de concentratie van surfactin aan het grensvlak. Het blijk t 
datt bij lage concentraties de vorm van het molecule vergelijkbaar is met een 
zadelvorm.. Bij voldoende hoge concentratie aan het grensvlak clusteren de 
moleculenn waardoor de interacties van de hydrofobe delen met het hydrofiele 
mediumm geminimaliseerd worden. Deze clusters worden voornamelijk gesta-
biliseerdd door van der Waals interacties. 

Hett onderwerp van het laatste deel zijn biologische membranen, zoals deze 
wordenn aangetroffen in archaebacteriën. Er wordt een vijftal modelmembra-
nenn bestudeerd die bestaan uit tetra-etherlipiden. De modellen verschillen 
inn het aantal en de positie van cyclopentaanringen per lipidemolecule. De 
cyclopentaann ringen worden verondersteld een rol te spelen bij het in stand 
houdenn van een lage membraanpermeabiliteit bij hoge temperaturen. De 
fysischee eigenschappen en de structuur van de membranen voor de verschil-
lendee membraanmodellen werd onderzocht waarbij vooral gekeken werd naar 
dee afhankelijkheid van de positie en de chiraliteit van de cyclopentaanringen. 
Eenn van de resultaten is dat een duidelijke correlatie gevonden wordt tussen 
dee conformatie van de alifatische koolstofatomen en het drukprofiel van het 
membraan. . 


