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Samenvatting

Materiaalwetenschappers zijn constant bezig met het ontdekken en ontwikkelen
van vernieuwende materialen. De verscheidenheid aan materialen die de mens kent
en gebruikt is ongekend en er komen steeds weer nieuwe materialen met exotische
eigenschappen bij. De eigenschappen van een materiaal bepalen de mogelijke
toepassing: bijvoorbeeld, metaal is een goede geleider van warmte wat helpt bij
een gelijkmatige en snelle verwarming en daardoor uitermate geschikt om mee te
koken. Aan de andere kant gebruikt men juist een slecht geleidend materiaal zoals
kurk of hout als onderzetter voor die warme pan. In veel toepassingen zijn ook de
mechanische eigenschappen van een materiaal, zoals de flexibiliteit en sterkte, van
belang: een voorbeeld hiervan zijn ski’s en snowboards, welke voldoende flexibel
moeten zijn om met de oneffenheden van de piste mee te bewegen en om sprongen
te absorberen. Bij een sport zoals het wielrennen is het daarentegen de uitdaging
om een zo stijf en licht mogelijk frame te maken. Decennia van onderzoek heeft
geresulteerd in een grote ontwikkeling in de materialen die worden gebruikt binnen
de sport. Van oudsher worden fietsframes gemaakt van staal, een sterk maar zwaar
materiaal, later maakte de lichtere aluminium frames hun intrede in de sport en
vandaag de dag vinden we enkel carbon frames in het peloton.
De natuur komt met veel fascinerende voorbeelden van materialen die zich weten
te schikken naar de wisselende mechanische omgeving. Onderdeel van de cel is het
cytoskelet, een samengesteld netwerk van verschillende type biopolymeren welke
de cel voorzien van mechanische stabiliteit. Cellen worden soms blootgesteld
aan relatief grote krachten en weten hun vorm aan te passen aan hun omgev-
ing. Een ander voorbeeld is de extracellulaire matrix, een samengesteld elastisch
netwerk van polymeren, welke een belangrijke component van de menselijke huid
is. Deze is zacht en flexibel voor kleine deformatie zodat het gemakkelijk mee
vormt met de beweging van de ledenmaten. Echter, voor grote uitrekking van
de huid wordt deze stijf en weerstaat grote krachten voordat deze scheurt. Een
dergelijke overgang van flexibele naar stijve respons is niet uniek voor de huid en
wordt ook waargenomen in andere wanordelijke netwerken van polymeren. Voor
een subgroep van polymeren wordt dit begrepen als een overgang van een hogere
entropie toestand naar een elastische toestand. Voor de stuggere polymeren, waar
thermische fluctuaties nauwelijks een rol spelen, gaat dit niet op en is een ander
mechanisme actief. In een zoektocht naar dit mechanisme, zijn er verschillende
minimalistische modellen geïntroduceerd welke instaat blijken het geobserveerde
gedrag te reproduceren.
In dit proefschrift beschrijven we in detail ons onderzoek naar de rigiditeittransitie
in athermische wanordelijke materialen. Dit onderzoek bestaat uit het ontwikkelen
van numerieke methodes, een theoretische beschrijving van verschillende mini-



malistische modellen en numerieke data uit simulaties ter ondersteuning van de
theorie.
In Hoofdstuk 3 introduceren wij een model voor netwerken van biopolymeren,
waarin twee interacties centraal staan: een stijve longitudinale interactie en een
zwakkere buig interactie. Voor dit model voeren wij simulaties uit waaruit wij
de elastische eigenschappen van dergelijke netwerken bepalen. We laten zien dat
onder externe deformatie de netwerken een rappe toename in stijfheid laten zien
rond een specifiek punt in deformatie. Deze overgang gedreven door de externe
deformatie brengt het netwerk van een buiging gedomineerde fase naar een fase
waarin de elementen uitrekken. Tot slot tonen wij aan dat de transitie van ver-
schillende netwerken een universele curve volgt.
We vervolgen de studie van deze transitie door in Hoofdstuk 4 in detail de
aanzet van de transitie tot aan het kritische punt te analyseren. In dit hoofdstuk
introduceren we een theoretisch framewerk waarin het mogelijk is om direct het
limiet te simuleren waarin de stabiliserende interactie oneindig zwak aanwezig is.
Dit unieke limiet onthult het bestaan van een kritisch punt. Onder deze om-
standigheden zien we dat de stijfheid van het materiaal divergeert in het kritische
punt. Het theoretische framewerk verschaft ook meer inzicht in hoe dit gedrag
voortvloeit vanuit de onderliggende microscopische geometrie.
In Hoofdstuk 5 onderzoeken wij de transitie van wanordelijke netwerken exact
op en boven het kritische punt. In afwezigheid van een stabiliserende interac-
tie, leveren de netwerken geen weerstand tot aan het kritische punt. Precies op
het kritische punt wordt het netwerk rigide doormiddel van een sprong in de
stijfheid naar een eindige waarde. We tonen aan dat de stijfheid van het ma-
teriaal op het kritische punt afhangt van het aantal connecties in het netwerk.
We beargumenteren waarom we verwachten dat de stijfheid lineair groeit met de
deformatie vanaf het kritische punt, en de numerieke resultaten bevestigen deze
voorspelling.
Tot slot, in Hoofdstuk 6 bestuderen we netwerken met een ongebruikelijke micro-
mechanische eigenschap: een netwerk waarin de buiginteractie dominant is over
een zwakkere radiale interactie. Hier gebruiken wij opnieuw het model waarin
gefixeerde geometrische vrijheidsgraden in combinatie met een elastische interac-
tie het systeem beschrijven. Hiermee bestuderen wij het limiet waarin de ver-
houding tussen de interacties exact nul is. We laten zien dat in een 2D netwerk
er voor een dergelijk systeem ook een uniek aantal connecties bestaat waarvoor
de rigiditeit is gegarandeerd. De stijfheid van het materiaal neemt toe naarmate
het aantal connecties in het netwerk het kritische aantal nadert. Terwijl onder
een uniforme expansie het aantal connecties geen invloed heeft. Het gevolg is dat
we de Poisson’s ratio kunnen beïnvloeden doormiddel van het aantal connecties
in het netwerk te veranderen.


