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Microfasescheiding is een interessant deel van de natuurkunde, omdat

het veel industri�ele en biologisch getinte toepassingen heeft. Onze

samenleving zou er geheel anders uitzien als er geen commerci�ele

surfactants (shampoo, zeep, wasmiddelen) en polymeren (plastics)

waren. Tevens is het geheel onmogelijk om een levensvorm voor te

stellen, zonder de vloeibare lipide celmembranen of de katalyserende

werking van eiwitten.

Gedurende de laatste dertig jaar zijn er verscheidene rekenme-

thodes ontwikkeld, waarmee de eigenschappen van deze systemen

gesimuleerd kunnen worden. Dit proefschrift beschrijft de `dynamic

density functional method' of de dynamische dichtheidsfunctionaal

methode, een nieuwe techniek om het microfasescheidings gedrag van

complexe vloeisto�en te beschrijven door de collectieve vrijheids-

graden (de lokale dichtheden, die de compositie en dus de microfase

van het systeem bepalen en de lokale chemische potentialen, die de

thermodynamische krachten en dus de veranderingen bepalen) uit te

rekenen. De methode is in staat om fenomenen te beschrijven met

een grootte van enkele nanometers tot enkele honderden nanometers,

die zich voordoen in een tijdsbestek van enkele seconden tot enkele

dagen.

In het eerste hoofdstuk van dit proefschrift wordt de methode

ge��ntroduceerd. Er wordt beschreven hoe bestaande evenwichts dicht-

heidsfunctionalen kunnen worden toegepast op systemen die niet in

evenwicht zijn. De resulterende beschrijving kan gebruikt worden

om chemische potentialen uit te rekenen, gegeven de lokale dichthe-

den in het systeem. De chemische potentialen worden als drijvende

kracht gebruikt voor een stochastische di�usievergelijking, waarmee

dichtheidsveranderingen worden voorspeld. Er worden drie voor-

beeldsystemen besproken: Een ideaal gas, een mengsel van twee

gassen en een simpele polymeer smelt.

Het tweede hoofdstuk van dit proefschrift beschrijft verschillende

algorithmes voor het benaderen van de stochastische term uit de dif-

fusievergelijking. Met behulp van Fokker-Plank theorie kan aange-

toond worden dat de exacte uitdrukking voor de ruis van de dif-

fusieoperator afhankelijk is. Daarom worden verschillende di�usie-
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mechanismes besproken, voor zowel samendrukbare als niet samen-

drukbare systemen, en voor iedere di�usie operator wordt een algo-

rithme afgeleid.

In hoofdstuk drie worden de resultaten van simulaties van gecon-

centreerd dioctadecylamine besproken. Dioctadecylamine is een model

systeem voor biologische membranen. Dit hoofdstuk beschrijft de

eerste poging om simulatieparameters te verkrijgen door gebruik te

maken van experimentele en simulatiedata. Een belangrijk resul-

taat is dat het zogenaamde Gauss ketenmodel, waarmee het molec-

ulair gedrag in de dynamische dichtheidsfunctionaalmethode wordt

beschreven, niet in staat is de stijve koolstof staarten van lipiden

te beschrijven. We concluderen dat op een kwalitatieve manier een

aantal belangrijke aspecten worden gereproduceerd: De e�ecten van

het toegevoegde oplosmiddel op de gevormde structuren en de for-

matie van metastabiele toestanden. Tevens worden de simulaties

sterk beinvloed door de ruis. De precieze reproduktie van de kristal-

lijne ordening van de staarten is met het huidige model moeilijk te

bereiken, tenzij een betere manier gevonden wordt om keten-keten

interacties mee te nemen.

In het vierde hoofdstuk wordt de dynamische dichtheidsfunction-

aalmethode gebruikt om een oplossing van het triblock polymere

surfactant PL64 te beschrijven. Dit zijn de eerste computersimu-

laties van een drie dimensionaal systeem met een speci�eke polymeer

oplossing. De fasescheidingskinetiek varieert van snelle spinodale

ontmenging (lamellaire fase) tot langzame binodaal-achtige nucleatie

(micellaire fase). Vooral de tussenliggende hexagonale en bicontinue

fasen behouden een defectrijke eindstructuur. Het uiteindelijke fase-

diagram (van 50% tot 70% surfactant) bestrijkt vier verschillende

fasen (micellair, hexagonaal, bicontinu en lamellair), wat goed met

experimenten overeenkomt.

In het vijfde hoofdstuk worden enkele belangrijke aspecten van

de parametrisatie van de ideale vrije energie besproken. Als eerste

wordt er een formele relatie afgeleid tussen de chemische potentialen

van twee systemen die beide dezelfde lokale volumefractieverdeling

hebben. Daarna wordt de parameterisatie van een Gauss keten met

behulp van een met Monte Carlo technieken gegenereerde enkele

keten structuur factor besproken. Als derde punt bekijken we de

substitutie tussen twee Gauss ketens en als laatste bespreken we een

aantal numerieke gevolgen van de parametrisatie.

Tevens wordt in dit hoofdstuk aangetoond dat het gedrag van een

Pluronic L64 molekuul goed kan worden nagebootst door een Gauss

keten en dat de �tprocedure die gebruikt wordt relatief ongevoelig

is voor het aantal deeltjes in de Gauss keten en de precieze samen-
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stelling. Hierdoor hebben we de vrijheid de topologie van de Gauss

keten zo te kiezen dat de rekentijd minimaal wordt.

In het laatste hoofdstuk wordt de invloed van een extern aan-

gelegde stroming op de block-copolymeren onderzocht voor verschil-

lende systemen. Als eerste worden twee simulaties van een A8B8

block copolymeersmelt gepresenteerd. De resultaten worden vergeleken

met theoretische voorspellingen en experimentele resultaten. In zowel

het twee- als het driedimensionale systeem worden de theoretisch

meest stabiele evenwichtsstructuren gereproduceerd.

Als tweede onderwerp wordt de hexagonal fase van het PL64-

water systeem uit hoofdstuk 4 beschreven. De resultaten worden

vergeleken met recent uitgevoerde experimenten. De simulatie re-

produceert de experimenteel gevonden evenwichtsstructuur.
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ik ooit in mijn leven gedaan heb. Gelukkig is het niet een prestatie
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