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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Tiling models: phase behaviour and scaling.

Verberkmoes, A.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
Verberkmoes, A. (2003). Tiling models: phase behaviour and scaling. [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/tiling-models-phase-behaviour-and-scaling(da3ee48e-d986-44b1-a38a-b75e51e4f9c3).html


Samenvatting g 

Betegelingsmodellen:: fasengedrag en schaling 
Zoo luidt, in Nederlandse vertaling, de titel van dit proefschrift. Het behandelt een 
onderwerpp uit de statistische mechanica. Dat onderdeel van de natuurkunde bestu-
deertt systemen die uit een zeer groot aantal deeltjes bestaan. Doordat de deeltjes 
zoo talrijk zijn, is het precieze gedrag van elk individueel deeltje niet waar te nemen 
off  uit te rekenen. De statistische mechanica richt zich veeleer op het gedrag van de 
deeltjess gezamenlijk en de verschijnselen die daaruit voortkomen. 

Eenn alledaags voorbeeld van een dergelijk verschijnsel is het koken van een vloei-
stof.. Beschouw het verwarmen van water, bij een druk van 1 atmosfeer. Bij 100 °C 
overwintt de bewegingsenergie van de moleculen de energie van hun onderlinge aan-
trekkingg en gaat de vloeistof over in damp. Bij deze fasenovergang neemt het volume 
sterkk toe; de dichtheid van de damp (0.6 gram per liter) is veel kleiner dan die van 
dee vloeistof (0.96 kilogram per liter). Een ander voorbeeld van een fasenovergang 
iss het smelten van een vaste stof. Daarbij verandert niet alleen de dichtheid van de 
stof,, maar ook de mate van ordening van de moleculen. In de vaste fase vormen 
dee moleculen een regelmatig patroon, wat zijn weerslag kan vinden in een duidelijke 
kristalvorm.. In de vloeibare fase (en ook in de gasfase) is deze structuur afwezig. 
Fasenovergangenn zijn van groot belang in de statistische mechanica. 

Eenn bijzondere rol wordt gespeeld door de zogenoemde kritieke punten. Ver-
warmtt men opnieuw water, maar nu bij een wat hogere druk, dan vindt weer de 
overgangg van vloeistof naar damp plaats. Naarmate de gekozen druk hoger is, ligt 
dee overgangstemper at uur (het kookpunt) hoger en is het verschil in dichtheid tussen 
vloeistoff  en damp kleiner. Bij een druk van 218 atmosfeer en een temperatuur van 
3744 °C is de dichtheid van de twee fasen gelijk geworden. Voorbij dit kritieke punt 
iss er geen onderscheid meer te maken tussen vloeistof en damp. 

Inn de damp zijn voortdurend wisselende gebiedjes met hogere en lagere dichtheid 
aanwezig.. Nadert men het kritieke punt, dan worden deze gebiedjes steeds groter. 
Opp het kritieke punt is de lengteschaal van de dichtheidsfluctuaties oneindig groot 
geworden.. Het systeem is daar op elke lengteschaal beschouwd hetzelfde. (Natuur-
lij kk geldt dit eigenlijk alleen als ook de afmetingen van het systeem oneindig zijn.) 
Ookk allerlei andere fysische grootheden worden oneindig groot, of juist nul, op een 
kritiekk punt. De genoemde schaalinvariantie heeft verregaande gevolgen voor de 
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eigenschappenn van een systeem nabij een kritiek punt. 
Ditt proefschrift is een theoretische studie, waarin veel wordt gerekend. Voor be-

rekeningenn zijn echte systemen (zoals kokend water) vaak te ingewikkeld. Theoretici 
werkenn daarom meestal aan vereenvoudigde modellen, waarbij ze zelf de eigenschap-
penn van de deeltjes kunnen kiezen. Sommigen stellen zich daarbij ten doel fysische 
groothedenn van hun modellen exact, dus zonder benaderingen te gebruiken, uit te 
rekenen.. In dit proefschrift worden vooral betegelingsmodellen bestudeerd. De deel-
tjess daarin zijn eenvoudige meetkundige figuren die samen het platte vlak bedekken, 
zonderr overlap of lege ruimtes. Zulke modellen komen misschien academisch over, 
maarr toch hebben ze bepaalde eigenschappen gemeen met echte systemen. Het is 
dann ook zinvol bij voorbeeld hun fasengedrag te onderzoeken. 

Hoofdstukk 1 geeft een beknopte beschrijving van fasenovergangen, kritiek ge-
drag,, schaling en een aantal andere begrippen. Ook wordt uitgelegd welke rol deze 
conceptenn spelen in dit proefschrift. 

Inn Hoofdstuk 2 wordt een model met grote en kleine zeshoeken beschouwd. Van 
dee grote zeshoeken is bekend, dat ze een overgang hebben tussen een geordende fase 
enn een ongeordende fase. De vraag is nu of toevoeging van de kleine zeshoeken de 
ongeordendee fase in twee fasen doet scheiden. Het model zou dan gas-vloeistof-vast 
gedragg vertonen vergelijkbaar met dat van een echt systeem. Om deze vraag te 
beantwoordenn worden numerieke berekeningen gedaan aan bepaalde schalingsgroot-
hedenn van het model. 

Inn Hoofdstuk 3 wordt eerst een model beschouwd waarin het vlak wordt betegeld 
mett ruiten. Dit model heeft vier verschillende fasen en een kritiek punt. Ook van 
ditt model worden bepaalde schalingsgrootheden berekend, nu echter niet numeriek 
maarr exact. In die berekening komt een wiskundig foefje naar voren dat vervolgens 
ookk wordt toegepast op het Isingmodel. Dat is geen betegeling, maar een veelvuldig 
bestudeerdd model voor ferromagnetisme. 

Hoofdstukk 4 behandelt een betegeling met vierkanten en gelijkzijdige driehoeken. 
Hett is gebruikt als model van een glas of van een quasikristal. Men is erin geslaagd 
bepaaldee fysische grootheden ervan exact te berekenen. De in dit hoofdstuk beschre-
venn resultaten zijn hoofdzakelijk uit de literatuur afkomstig. Ze worden gebruikt in 
Hoofdstukk 6. 

Inn Hoofdstuk 5 wordt een nieuw model geïntroduceerd, dat is te zien als een 
betegelingg met deeltjes die uit drie aan elkaar geplakte zeshoeken bestaan. Het 
aardigee aan dit trimerenmodel is, dat het een exacte berekening toelaat. Die lijk t 
overigenss veel op de berekening voor de betegeling met vierkanten en driehoeken. 
Ookk het fasengedrag is vergelijkbaar met dat van de betegeling uit Hoofdstuk 4. 

Hoofdstukk 6 tenslotte beschouwt opnieuw de betegeling met vierkanten en drie-
hoekenn uit Hoofdstuk 4 en het trimerenmodel uit Hoofdstuk 5. De reeds genoemde 
exactee berekeningen betroffen de modellen op een oneindig lange cylinder. In dit 
hoofdstukk worden de modellen op een oneindig lange strook geplaatst. Een essen-
tieell  verschil is, dat de cylinder geen randen heeft maar de strook wel. Het blijk t 
mogelijkk te zijn de exacte berekening aan de aanwezigheid van die randen aan te 
passen. . 


