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SAMENVATTING

Natuurkundige verschijnselen werden vroeger bestudeerd door experimenten en door theo-
retische beschouwingen. Sinds de komst van de computer kan dat ook door ze te simuleren.
Dit proefschrift gaat over computersimulatiemethoden van één bepaald soort systemen, na-
melijk systemen bestaande uit een groot aantal (duizenden) atomen die bewegen, elkaar
aantrekken en afstoten, en onderling botsen. Deze methode wordt Moleculaire Dynamica
(M.D.) simulatie genoemd.

In M.D. simulaties worden atomen voorgesteld als bolletjes. Van elk van die atomen is op
een gemeenschappelijk begintijdstip de beginpositie en beginsnelheid bekend. Bovendien
is bekend hoe groot de onderlinge krachten tussen de atomen zijn. De essentie van M.D.
simulatie is dat van dit stelsel van atomen wordt berekend wat de positie en snelheid van
alle atomen is op een hele reeks achtereenvolgende momenten. De tijd tussen twee moment-
opnamen is heel kort; ongeveer 10�15 seconde. Het resultaat van een M.D. simulatie lijkt
dus wat op een film, met dien verstande dat een momentopname niet bestaat uit een beeldje
maar uit getallen die de posities en snelheden van de atomen voorstellen op dat moment.
Een complete M.D. simulatie omvat al gauw 100 000 momentopnamen.

Uit een lange reeks achtereenvolgende momentopnamen kunnen allerlei eigenschappen
van het systeem worden afgeleid, zoals de druk, de temperatuur, electrische geleidbaarheid,
etc. Bijvoorbeeld, als het systeem van atomen zo wordt gekozen dat het een kunststof
molecuul voorstelt, dan kan op deze manier de sterkte van die kunststof worden berekend.
Vormen de atomen een eiwit of medicijn, dan kan de werking daarvan worden bestudeerd
zonder gebruik van reageerbuizen en microscopen. Kortom, door in de computer de wer-
kelijkheid op atomaire schaal na te bootsen kan veel kennis worden verkregen die anders
alleen met heel moeizame experimenten vergaard zou kunnen worden. Natuurlijk werkt deze
methode alleen wanneer de eigenschappen van de atomen in de simulatie de werkelijkheid
goed benaderen maar dat is tegenwoordig heel redelijk het geval.

Dit proefschrift gaat vooral over methoden om een reeks momentopnamen te berekenen,
en slechts zijdelings over het daaruit afleiden van eigenschappen. De methode om een reeks
momentopnamen te berekenen is op zich vrij eenvoudig, maar werkt te langzaam en geeft
geen goede resultaten. Om dit te verbeteren zijn door de wetenschappelijke gemeenschap
in de loop der tijd een aantal hulpmethodes ontwikkeld. Vooral deze hulpmethodes zijn het
onderwerp van dit proefschrift. De vraag is dan: kunnen ze anders of eenvoudiger?

Het proefschrift gaat over vijf hulpmethodes. In de volgende vijf paragrafen zullen
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FIGUUR 1 (a) De centrale kubus omringd door 8 kopieën. De kracht op atoom A wordt veroorzaakt
door de atomen binnen de cirkel. (b) Alternatief: De totale kracht op A is de som van de krachten op
A, A1, A2 en A3.

we ze bespreken. Alle paragrafen staan min of meer op zichzelf. De eerste paragraaf is
gedetailleerd en geeft zo een goede indruk van veel wetenschappelijk werk. Dit is vaak te
omschrijven als ‘een simpel idee met verstrekkende gevolgen’.
Oneindig grote M.D. systemen
Door de beperkte snelheid en geheugengrootte van computers omvatten M.D. simulaties
op z’n hoogst ongeveer 105 atomen. Dat is te weinig voor een goed resultaat. Echter, er
bestaat een elegante methode om een oneindig groot M.D. systeem te simuleren, zonder aan
oneindig veel atomen te rekenen. De essentie van deze methode is dat de M.D. simulatie
gedaan wordt in een simulatiebox met een bijzondere vorm. De vorm van de simulatiebox
wordt zo gekozen dat deze ruimtevullend gestapeld kan worden met kopieën van zichzelf.
De eenvoudigste voorbeelden hiervan zijn een kubus en een rechthoekige doos. Zoals we
later zullen zien bestaan er in totaal vijf verschillende vormen die ruimtevullend te stapelen
zijn, maar voor dit ogenblik is het voldoende alleen de kubus in gedachten te houden. De
atomen van het M.D. systeem worden in de kubus geplaatst. Met kopieën van deze kubus
vol atomen wordt de hele ruimte geplaveid. Zo ontstaat een oneindig groot M.D. systeem.
Een atoom in dit oneindig grote M.D. systeem wordt beı̈nvloed door atomen uit de eigen
kubus, maar ook door atomen uit omringende kubussen.

Om het gedrag van dit oneindige systeem te berekenen, hoeft alleen het gedrag van
de atomen in één willekeurige kubus te worden berekend en bewaard. Het gedrag van de
atomen in alle andere kubussen is net zo, dus dat hoeft niet uitgerekend en bewaard te
worden. De kubus waarin wordt gerekend noemen we de centrale kubus. Een atoom wordt
alleen beı̈nvloed door atomen die niet te ver weg zijn, dus door atomen binnen een bepaalde
straal. Zie Figuur 1a. Een willekeurig atoom A wordt alleen beı̈nvloed door atomen binnen
de cirkel. In de bestaande M.D. simulatie programma’s wordt de kracht op A op deze manier
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FIGUUR 2 De vijf mogelijke ruimtevullers

berekend.
In Hoofdstuk 2 van het proefschrift wordt een nieuwe manier voorgesteld om de kracht

op atoom A te berekenen. Dat gaat als volgt (zie Figuur 1b). In de omliggende kubussen
bevinden zich kopieën van A. We noemen die kopieën A1, A2 en A3. Om te beginnen
wordt de kracht op A berekend ten gevolge van die atomen die zowel binnen de cirkel om A
liggen als in de centrale kubus. Daar wordt dan bij opgeteld de kracht op A1 ten gevolge van
die atomen die zowel binnen de cirkel om A1 liggen als in de centrale kubus. Op dezelfde
manier wordt ook de kracht op A2 en A3 berekend en daarbij opgeteld.

Deze nieuwe manier om de kracht op een atoom te berekenen, lijkt ingewikkelder, maar
blijkt bij implementatie in een programma eenvoudiger, en werkt ongeveer 1.5 maal sneller
dan de oude methode. Deze methode is dan ook geı̈mplementeerd in nieuwe M.D. simulatie
software. Een ander resultaat van de nieuwe methode is dat duidelijker wordt hoe de druk
van een M.D. systeem tot stand komt. Dit heeft geresulteerd in nieuwe formules om de druk
te berekenen.
Andere vormen van de simulatie box
In de vorige paragraaf werd het oneindige M.D. systeem gecreëerd door de ruimte te plaveien
met kubussen. Echter, er zijn nog vier andere vormen waarmee de ruimte geplaveid kan
worden zonder tussenruimtes. In Figuur 2 zijn ze alle vijf te zien. We noemen ze voor het
gemak maar RV1, RV2, RV3, RV4 en RV5. (RV betekent ‘ruimte vuller’.) In de bestaande
M.D. simulatie programma’s zijn RV1 en RV5 geı̈mplementeerd. Maar iedereen had het
gevoel dat omwille van de volledigheid ook RV2, RV3 en RV4 geı̈mplementeerd zouden
moeten worden. In Hoofdstuk 3 wordt bewezen dat dit niet nodig is. Er wordt bewezen
dat een oneindig M.D. systeem, dat wordt gemaakt door de ruimte te vullen met RV2, RV3,
RV4 of RV5, net zo goed gemaakt kan worden met RV1. Dus zelfs RV5 is niet meer nodig.
Dit betekent een sterke vereenvoudiging van M.D. simulatie programma’s.
Hoe bewegen gekoppelde atomen?
De wet van Newton (F = m � a) beschrijft het effect van een kracht op een vrij bewegend
atoom. Echter, in een M.D. simulatie worden atomen vaak met starre verbindingen onderling
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gekoppeld. Zo worden moleculen gemodelleerd. Het gedrag van een atoom wordt dan niet
meer beschreven door Newton’s wet maar door een ingewikkelder wet. Dat komt doordat
het gedrag van het atoom nu ook bepaald wordt door de atomen waaraan het gekoppeld is.
De formule die het gedrag van gekoppelde atomen beschrijft, is al lang bekend, maar in
Hoofdstuk 4 van dit proefschrift wordt deze formule in een wat grotere context beschouwd.
Uit deze studie blijkt dat een recent voorgestelde methode om deze formules te gebruiken
minder goed is dan eerst werd aangenomen. Een ander resultaat van deze studie is het
inzicht dat sommige vragen, die gewoonlijk beantwoord worden door een M.D. simulatie
te doen, op een eenvoudiger manier beantwoord kunnen worden, d.w.z. zonder een M.D.
simulatie te doen. Bij wijze van test van laatstgenoemd inzicht wordt het gedrag van een
lange keten achter elkaar gekoppelde atomen bestudeerd. Deze teststudie heeft geleid tot
nieuwe kennis op het gebied van de polymeerchemie. Hoofdstuk 4 is representatief voor
veel wetenschappelijk werk. Veel gemanipuleer met formules, met als resultaat een toename
in inzichten, en een klein maar nieuw resultaat.
Hoekafhankelijke krachten
Hoofdstuk 5 en 6 van dit proefschrift gaan over een bepaald soort krachten die de atomen
in een M.D. systeem op elkaar uitoefenen. Het bijzondere van deze krachten is dat ze niet
afhangen van de afstanden tussen atomen maar van de hoek die verbindingslijnen tussen
bepaalde atomen maken. Zo hangt de kracht tussen drie atomen af van de hoek die de lijnen
tussen de atomen 1 en 2, en 2 en 3 maken. De kracht tussen vier atomen hangt op een
nog ingewikkelder manier af van de hoeken tussen de verbindingslijnen. In de bestaande
literatuur zijn de formules voor deze krachten puur wiskundig afgeleid. In Hoofdstuk 5
van dit proefschrift worden diezelfde formules afgeleid door de elementaire principes van
de mechanica te gebruiken. Op die manier wordt duidelijker wat de betekenis van elk
tussenresultaat in de afleiding is. Door deze afleidingen zo te doen, ontstond er meer inzicht
in de eigenschappen van interacties tussen drie of vier atomen, resulterend in een nieuwe
stelling over het effect van deze krachten op de druk van M.D. systemen. Kern van die
stelling is dat de druk in vloeistoffen en gassen door deze krachten niet wordt beı̈nvloed. In
Hoofdstuk 6 wordt deze stelling met een M.D. simulatie getest. Deze test bevestigt dat het
M.D. systeem zich gedraagt zoals werd beschreven in de stelling.

Voor deze twee hoofdstukken geldt hetzelfde als voor Hoofdstuk 4: veel werk om op
het niveau van de al bestaande literatuur te komen, een beetje daaraan toegevoegd door de
onconventionele manier van afleiden, en een nieuwe, niet spectaculaire maar aardige stelling
over druk bewezen.
M.D. op parallelle computers
Om een M.D. simulatie in kortere tijd te doen, laat men tegenwoordig vaak meerdere com-
puters gelijktijdig werken aan dezelfde M.D. simulatie. Zo’n stel nauw samenwerkende
computers wordt een parallelle computer genoemd, en een enkelvoudige computer in een
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parallelle computer wordt een processor genoemd. De processoren van een parallelle com-
puter zijn op de één of andere manier onderlinge verbonden, bijvoorbeeld in een ring.

Een probleem bij het rekenen op een parallelle computer is dat het uitwisselen van
gegevens tussen processoren veel tijd kost. In Hoofdstuk 7 van dit proefschrift wordt een
methode voorgesteld en uitgewerkt om een M.D. simulatie op een ring van processoren te
laten werken, op zo’n manier dat de communicatietijd zo klein mogelijk is. Die methode
werkt als volgt.

Voor veel berekeningen zijn de gegevens van slechts 3 of 4 atomen nodig. Minimaliseren
van communicatie houdt in dat de gegevens die nodig zijn op een bepaalde processor niet
van heel ver in de ring moeten komen. Op welke processor de gegevens van een atoom
te vinden zijn hangt af van het nummer van het atoom. Dus door de atomen op de juiste
manier te nummeren kan de communicatie worden geminimaliseerd. In Hoofdstuk 7 wordt
een nummeringsmethode voorgesteld en getest die erg goed blijkt te werken. Door atomen
met deze methode te nummeren zijn de benodigde gegevens vrijwel altijd te vinden op de
processor waar de berekening plaatsvindt, of op één van de beide buurprocessoren.

De methode in Hoofdstuk 7 werkt goed voor berekeningen waarvoor gegevens nodig zijn
van een klein aantal processoren, maar niet voor berekeningen waarvoor gegevens van elke
processor nodig zijn. In hoofdstuk 8 wordt een eenvoudige uitbreiding van de elektronica
van parallelle computers voorgesteld om snel een heel kleine hoeveelheid gegevens van elke
processor te halen zonder de gewone ringverbindingen te gebruiken.

De hoofdstukken 7 en 8 gaan vooral over de communicatie tussen de processoren van
een ringarchitectuur. Daarmee zijn ze representatief voor veel informatica onderzoek op het
gebied van parallel rekenen. Daar heeft een belangrijk deel van het onderzoek te maken met
de minimalisatie van communicatie.
Nabeschouwing
Het begon allemaal zo eenvoudig. Een groep atomen met snelheden en onderlinge krachten,
en de wet van Newton. Gaandeweg blijkt echter dat er heel wat bijkomende technieken nodig
zijn om zo’n simpel principe om te zetten in een realistische en efficiente simulatie methode.
De doelstelling van dit proefschrift was om een aantal van die bijkomende technieken
eens te heroverwegen. Dat heeft mij een boeiende en gevarieerde tocht bezorgd door de
natuurkunde, wiskunde en informatica, met nuttige resultaten. Maar bovenal heb ik leren
inzien dat wetenschapsbeoefening niet een kwestie is van ’heel veel weten over heel weinig’.
Juist het heen en weer lopen tussen gebieden prikkelt de creativiteit, doet je inzien dat er
nog veel te leren en te onderzoeken is, en resulteert in een leuke samenwerking met veel
verschillende mensen.
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Dit proefschrift is tot stand gekomen door samen te werken met meerdere mensen.
Met genoegen zie ik terug op de tijd die ik met mijn promotor Herman Berendsen
heb doorgebracht. Het was heel aangenaam om in een ontspannen sfeer gezamenlijk
met natuurkunde bezig te zijn.

Bij het tot stand komen van dit proefschrift heeft Michael Renardus een grote
actieve rol gespeeld. Michael’s inbreng was heel nuttig ter compensatie van mijn
soms wat al te enthousiaste stijl.

Mijn scholing op het gebied van de informatica heb ik grotendeels te danken aan
Eelco Dijkstra. Van Eelco heb ik geleerd vooral de essentie van de dingen te zoeken.

Nicolay Petkov dank ik voor de grote vrijheid die hij mij heeft gelaten. Wilfred
van Gunsteren dank ik voor het enthousiasme dat hij uitstraalt, en voor de BIOMOS
meetings. Wim Hesselink dank ik voor het zorgvuldig doorlezen van het proefschrift
en voor zijn aandeel in Hoofdstuk 3. Harm Paas dank ik voor zijn bijstand op
systeemgebied. Berend Reitsma en Hessel Keegstra dank ik voor hun aandeel in het
GROMACS project.

Daarnaast waren er veel mensen in de vakgroepen informatica, wiskunde, natuur-
kunde en scheikunde waar ik zo maar eens kon binnenlopen met een vraag of om
hulp. Het is heel aangenaam omringd te zijn door zoveel deskundige en vriendelijke
mensen. Mijn overheersende gevoel is dan ook dat wetenschap bedrijven mooi werk
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CURRICULUM VITAE

Op 5 juni 1950 ben ik geboren in Ee. Mijn moeder was moeder, mijn vader was
timmerman. Daarom ging ik in 1962 naar de L.T.S. om ook timmerman te worden.
Op de L.T.S. was ik een vrij matige leerling, behalve als het om natuurkunde ging.
In 1966 ging ik aan het werk als gediplomeerd timmerman/metselaar. Gelijktijdig
volgde ik een negenjarige avondschool om leraar natuurkunde op een L.T.S. te
worden. Ik wilde echter meer van natuurkunde weten dan daar aan de orde kwam,
dus begon ik in 1967 in de eerste klas van de H.B.S. In 1970 moest ik in militaire
dienst. Zomer 1971 kreeg ik een ongeluk met een scheikunde experiment. Na
herstel ging ik naar de HAVO. Daar ontmoette ik Ymie, waarmee ik gelukkig mijn
verdere belevenissen doormaakte. Na anderhalf jaar HAVO ging ik in 1973 naar een
tweedegraads lerarenopleiding natuurkunde, scheikunde en wiskunde. In 1975 werd
ik, na een colloquium doctum, toegelaten tot de universiteit in Groningen. Door
ziekte deed ik pas in 1987 doctoraal examen natuurkunde. Vanaf dat moment ben ik
een gelukkige huisvader van Hendrik, Sytske en Bert, en deeltijd wetenschappelijk
onderzoeker bij de vakgroep informatica van de Rijksuniversiteit Groningen. Vanuit
de vakgroep informatica heb ik deelgenomen aan een samenwerkingsproject met de
vakgroep biofysische chemie. Dat heeft geleid tot dit proefschrift.
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covalent interaction, 4
crosslink, 112
cut-off radius, 5

decomposition
domain, 111

densest lattice packing, 54
diagonal matrix, 69
differential equation

pure nth order, 71
differential equations

higher order, 64
diffusive
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dihedral interaction, 4
dihedral-angle, 81
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dot product, 83
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distance function, 36
dodecahedrons, 6, 34
drag, 67
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edge vectors, 40
elongated dodecahedron, 29
energy
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ensemble average, 76
equation of state, 8
equations of motion, 63, 64

Euler-Lagrange, 64

first order, 64, 67
Hamilton, 64
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second order, 64, 69
zeroth order, 64

essential dynamics, 72

finite element, 117
first order shifts, 58
free energy of a reaction, 8

generalised coordinates, 64
graph

cyclic, 126
grid

cell, 12
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gyration radius, 78

hexagonal prism, 6, 29, 34
home processor, 110, 128

image box, 21
integration algorithm, 2
interaction, 2

bond-angle, 4, 93
bonded, 2, 126
central force, 93
Coulomb, 93
covalent, 4, 112, 126
dihedral, 4, 93
dihedral-angle, 4
Lennard-Jones, 93
non-bonded, 2
quadruplet, 116
triplet, 116

internal energy, 87
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Lagrange multipliers, 63, 66
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lattice reduction, 51
lattice vector, 36
leapfrog algorithm, 2
linear spring

multidimensional, 65
linear viscosity, 73
load balance, 111
load balancing, 107
long range order, 6, 53
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adjacency, 120
banded, 113
bandwidth, 113
negative definite, 71
positive definite, 37, 71
solver, 126

membranes, 8
method

AC, 110
alternating circulation, 110
bandwidth reduction, 129
multiple timestep, 113
systolic loop, 110

minimum image convention, 14

negative Poisson ratio, 79
neighbour

lists, 5, 18
searching, 5

Newton
equation, 81
equations of motion, 1
law, 1

third principle, 3
non-bonded interactions, 2

open set, 37

parallelohedron, 29
particle number, 21
PBC

checker-board, 50
PCDg, 41
PCDKLM, 43
PCDUVW, 44
PCT1, 34
PCT1R, 34
PCT2, 34
PCT3, 34
PCT4, 34
PCT5, 34
PCT5R, 34
PC0Dg, 41
PC0DKLM, 43
PC0DUVW, 44
periodic boundary conditions, 6, 13
pipeline, 12
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polymer convention, 87
potential

Coulomb, 2
harmonic bond angle, 97
Lennard-Jones, 2, 97

pressure, 50, 93
hydrostatic, 90
instantaneous, 18
Laplace, 6
scalar, 87, 94
scaling, 56
tensor, 94
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primitive cells, 37
principle

least action, 66

Reduce, 114
rhombic dodecahedron, 29
rhombus, 59

search
grid method, 26

SHAKE, 8, 63, 108, 123, 126
simulated annealing, 113
surface tension, 6
system

finite, 15
infinite, 15
isotropic, 93, 97
many particle, 1
state, 1
static, 95

task allocation, 111, 117
timestep, 1, 125
torque, 85
triclinic box, 6, 15, 34
triclinic systems, 33
truncated octahedron, 6, 29, 34

Verlet algorithm, 70
virial, 10, 13, 18, 93

Clausius, 18
dimensional, 93
scalar, 87, 93, 94

Voronoi, 37

Wigner-Seitz, 37


