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Samenvatting

Variationele modellering van parabolische vrije-rand problemen

Dit proefschrift is gewijd aan een parabolisch vrije-rand probleem afkomstig
uit de theoretische biologie: het opzwellen van een cel door osmose. Het model
bestaat uit diffusie van een opgeloste stof, bijvoorbeeld zout, in een vrij domein
met Neumann-achtige randvoorwaarden, waardoor de totale massa bewaard
blijft. De beweging van de rand van het domein, die opgevat kan worden als
het membraan van de cel, wordt bepaald door de kromming en de concentratie
van zout bij de rand.

De vergelijkingen voor dit vrije-rand probleem kunnen worden afgeleid uit
de basisprincipes van de thermodynamica: Boltzmann entropie en oppervlak-
tespanning. Dezelfde principes leiden tot een alternatieve formulering van het-
zelfde problem. In dit proefschrift wordt beargumenteerd dat deze formulering
natuurlijker is vanuit fysisch oogpunt.

Er zijn voor dit probleem tenminste twee versimpelingen denkbaar. De
eerste is de aanname van radiële symmetrie, wat betekent dat zowel de zoutcon-
centratie als het domein symmetrisch zijn rond de oorsprong. De belangrijkste
reden om deze versimpeling te bestuderen is dat bijna alle meetkunde uit het
probleem wegvalt: het domein zal altijd bolvormig zijn, waardoor alleen de
radius van het domein hoeft te worden bijgehouden. In essentie reduceert de
aanname van radiale symmetrie het probleem tot een één-dimensionaal vrije-
rand probleem.

In Hoofdstuk 2, wordt het radiaal symmetrische probleem bestudeerd met
behulp van klassieke methoden uit de theorie van partiële differentiaalvergelij-
kingen. Hoofdstuk 3 is gewijd aan een variationele formulering van het radiaal
symmetrische probleem. In dit hoofdstuk wordt een formulering van het pro-
bleem als gradientsysteem in een metrische ruimte gegeven, en deze formulering
wordt gebruikt om aan te tonen dat het probleem welgesteld is: gegeven een
begintoestand bestaat er een unieke oplossig voor alle tijd.

De tweede versimpeling is dat de diffusie binnenin het domein op een veel
snellere tijdsschaal plaatsvindt dan de verandering van de rand. Wiskundig
betekent dit dat aangenomen mag worden dat de diffusie altijd in de even-
wichtstoestand blijft. Hierdoor wordt de vorm van de rand van het domein het
enige interessante aspect van het probleem. Hoofdstuk 4 gaat over een variatio-
nele formulering van dit versimpelde probleem dat veel lijkt op de zogenaamde
‘mean curvature flow’. Een verrassende eigenschap van deze formulering is dat
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de methode voor het construeren van oplossing van een gradientsysteem kan
worden gebruikt, ondanks dat het probleem geen gradientsysteem is.

In Hoofdstuk 5 worden technieken en resultaten van beide versimpelde
problemen gebruikt om aan te tonen dat het originele probleem een oplossing
heeft, wederom door het gebruik van een variationele formulering. De grootste
hindernis in dit hoofdstuk is om een geschikte koppeling te vinden tussen de
concentratie in het domein en de rand: als deze koppeling te zwak is, wordt niet
voldaan aan de randvoorwaarden van het probleem. Als de koppeling echter te
sterk is, kunnen de regulariteitsresultaten die nodig zijn om het bestaan van
een oplossing aan te tonen niet worden afgeleid.

Tot slot wordt in Hoofdstuk 6 het concept gradientsysteem in meer detail
bestudeerd. Zoals al werd gesuggereerd door de resultaten in Hoofdstuk 4, is
een metrische ruimte niet nodig om het begrip gradientsysteem te definiëren.
Er wordt aangetoond dat het begrip gradientsysteem kan worden gegenerali-
seerd van een metrische ruimte, een ruimte waarin de afstand tussen elk tweetal
punten is gedefinieerd, naar een lengteruimte, waarin alleen de lengte van pa-
den is gedefineerd. Met behulp van deze generalisatie wordt een stelling over
de afhankelijkheid van gradientsystemen van de metriek bewezen. Daarnaast
wordt betoogd dat de mean curvature flow geformuleerd kan worden als gra-
dientsysteem in een lengteruimte.

Martijn Maria Zaal


