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Abstract

Graphene oxide is a derivative to the two-dimensional material graphene. The material
has some unique intrinsic properties that makes it suitable in a wide range of applications.
As many applications involve some sort of interaction with water, it is important to gain
knowledge of the wetting behaviour of graphene oxide. In this study, we analyze the wet-
tability of graphene oxide flakes using molecular dynamics simulations in conjunction with
percolation theory. The study was performed by carrying out simulations with LAMMPS
and data analysis using the software program OVITO. Further processing of the obtained
data was done using Python. It was found that graphene oxide shows hydrophilic beha-
viour and that a percolation threshold exists at a certain distribution of functional groups.
We also concluded that the dynamics and curvature of the graphene oxide flake plays an
important role in determining the wetting behaviour. We hope that these findings could
further aid the process of upscaling the production of graphene and advance the field.

Sammanfattning

Grafenoxid är ett derivat till det tv̊adimensionella materialet grafen. Materialet har
unika egenskaper som gör det lämpligt i m̊anga användningsomr̊aden. Det är därför vik-
tigt att först̊a vätning av materialet, eftersom m̊anga tillämpningar innebär n̊agon slags
växelverkan med vattenmolekyler. I den här studien analyseras vätning av grafenoxid med
molekylärdynamiksimuleringar och perkolationsteori. Studien utfördes genom simulering-
ar i LAMMPS och dataanalys i mjukvaran OVITO. Behandling av data gjordes med
programkod i Python. Det konstaterades att grafenoxid är hydrofilt och att en perkola-
tionsöverg̊ang existerar vid en viss fördelning och storlek av funktionella grupper. Även
dynamiken och kurvaturen av grafenoxidflagan spelar en viktig roll i vätning. Studien
har utförts med förhoppningen att bidra med kunskap till effektivisering av storskalig
produktion av grafenoxid, i syfte att i framtiden kunna använda materialet inom alla
dess potentiella användningsomr̊aden som exempelvis funktionella material och printad
elektronik.
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1.3 Molekylärdynamik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.4 Perkolationsteori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2 Metod 17
2.1 Verktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.2 Utförande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3 Resultat 23
3.1 Konvergenskontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.2 Perkolationsanalys av H2O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.3 Kurvaturen hos grafenoxidflagan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.4 Metastabila tillst̊and . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4 Diskussion 27

Referenser 31

Bilaga A 32
A.0.1 OVITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Bilaga B 34
B.1.2 H20Perkolationsanalys.py . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
B.1.3 Estimatep3.py . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
B.1.4 Numrering.py . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
B.1.5 xJsonplot.py . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

vi



1 Introduktion

Syftet med arbetet är att undersöka om perkolationsteori kan användas för att beskriva
vätning av grafenoxid. I detta avsnitt av rapporten redogörs för den grund som behövs för att
först̊a syftet med studien. Avsnittet innefattar bakgrund och teori om grafen och grafenoxid,
vätning, molekylärdynamik och perkolationsteori.

Kol är universums fjärde mest förekommande grundämne. Ämnet är grundläggande för liv p̊a
jorden och är en byggsten i allt organiskt material. Kol är det sjätte ämnet i periodiska syste-
met, betecknas C, har atomnummer Z = 6 och massan 12 u. Kolatomens mest stabila struktur
utgörs av sex protoner, sex neutroner och sex elektroner och atomens elektronkonfiguration
är [He]2s2p2 i sitt grundtillst̊and.

Figur 1: (a) Ett stycke rent kol. (b) Bohrs atommodell av kol. Atomen utgörs av sex neutroner,
sex protoner och sex elektroner. Bilderna är hämtade fr̊an [11].

1.1 Grafen och grafenoxid

Grafen är en allotrop av kol och binds samman med kovalenta bindningar i hexagonal struktur.
Tv̊a kolatomer bildar σ-bindningar mellan varandra genom överlappande av sp2-atomorbitaler
[15]. Denna bindningen är den starkaste typen av kovalenta bindningar och beskrivs med
MOLCAO-modellen (Molecular Orbitals as Linear Combination of Atomic Orbitals). Ko-
latomen har fyra valenselektroner som utgörs av s, px, py och pz orbitalerna. Orbitalerna
kombineras enligt MOLCAO i σ-bindningar och pz kombineras i π-bindning som är ortogo-
nalt mot basalplanet. Figur 3 och 4 visar schematiskt en sp2-hybridisering av tv̊a kolatomer
samt strukturen av en grafenflaga.

Materialet har till stora delar lika egenskaper och struktur som kolallotropen grafit men unikt
för grafen är att det är endast ett atomlager tjockt.

Grafen är inte bara unikt i sin egenskap av tunnaste material [31], utan besitter m̊anga
andra intressanta egenskaper. Grafen är exempelvis det starkaste materialet som n̊agonsin
testats, med hög dragh̊allfasthet (130 GPa), hög elasticitet (Youngmodulus 1,0 TPa)[20].
Grafen uppvisar ocks̊a hög termisk konduktivitet (5 300 Wm−1K−1)[10], hög elektronmobilitet
i rumstemperatur (250 000 cm2V−1s−1) [26] och absorberar enbart 2, 3 % av allt inkommande
ljus [29].

P̊a grund av dessa egenskaper har materialet en stor potential p̊a marknaden inom flera
olika omr̊aden. År 2013 bildades det nu EU-finansierade Chalmersledda m̊angmiljardprojektet
Graphene Flagship [3]. Syftet med projektet beskrivs enligt hemsidan ”The Graphene Flagship
is tasked with bringing together academic and industrial researchers to take graphene from the
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Figur 2: Molekylorbitaler enligt MOLCAO-modellen. Tv̊a kolatomorbitaler som beskrivs av
v̊agfunktioner bildar linjärkombinationer och skapar molekylorbitaler. I energidiagrammet
illustreras hur atomorbitalerna bildar b̊ade kovalenta σ- och π-bindningar i sp2-hybridisering.
Bilden är hämtad fr̊an [2].

Figur 3: Atomorbitaler i kol. (a) Orbitaler i en fri kolatom i sitt grundtillst̊and. Orbitaler-
na best̊ar av s, px, py och pz -komponenter. (b) Överlappande kolatomorbitaler bildar sp2-
hybridisering i planet. Orbitalens pz-komponent pekar ortogonalt mot x-y planet. (c) När
exempelvis en O eller -OH grupp binds med kolatomen sker överlappande av orbitaler i en
sp3-konfiguration. Bilden är hämtad fr̊an [12].

realm of academic laboratories into European society in the space of 10 years, thus generating
economic growth, new jobs and new opportunities” [3].

Projektet har sammanställt en omfattande kartläggning av potentiella användningsomr̊aden
för grafen inom industrin, och har även gjort en prognos för när grafen kan komma att
användas inom de olika omr̊adena. N̊agra viktiga tillämpningar är grafen i funktionella belägg-
ningar, i bulkmaterial, byggmaterial som exempelvis betong, superkondensatorer, energilag-
ring, biomedicin, avsaltning av havsvatten med hjälp av grafenmembran och mycket mer som
visas i figur 5. V̊ar studie kring vätning av grafenoxid är därför extra viktig eftersom m̊anga
av dessa tillämpningar involverar att grafen p̊a n̊agot sätt samspelar med vatten.

Materialets egenskaper har lett till att grafen har kallats undermaterialet (wonder material)
och sedan det upptäcktes år 2004 har det publicerats ca 10 000 artiklar rörande grafen och
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Figur 4: Kolatomorbitaler överlappar i sp2-hybridiseringar och bildar kovalenta σ-bindningar
i grafen. I figuren noteras grafenets hexagonala struktur, som är en konsekvens av σ-
bindningarna. Orbitalernas pz-komponent bildar π-bindningar som är ortogonala mot gra-
fenplanet. Bilden är hämtad fr̊an [12].

dess potential i en mängd olika användningsomr̊aden.

Det första lyckade försöket att producera grafen gjordes av A. Geim och K. Novoselov [25].
Metoden gick ut p̊a mekanisk exfoliering med tejp. Genom att iterativt exfoliera grafitlager
kunde man åstadkomma enstaka lager av grafen. Geim och Novoselov tilldelades år 2010
Nobelpris i fysik för att lyckas producera, isolera och identifiera grafen genom tejpmetoden
[8]. Deras metod är en viktig milstolpe och den är dessutom enkel att använda exempelvis i
laboratorieexperiment. Metoden är dock ineffektiv vid storskalig produktion, och sedan deras
upptäckt har därför omfattande forskning gjorts för att hitta mer kostnadseffektiva metoder.

Metoderna delas generellt upp i top-down och bottom-up och visas i figur 6. Top-down in-
kluderar metoder som mekanisk, kemisk, termisk, elektrokemisk exfoliering, vätskeexfoliering
(Liquid Phase Exfoliation LPE), och innebär att man utg̊ar fr̊an grafit som sedan exfolie-
ras, tills man har åstadkommit enstaka lager av grafen. Bottom-up inkluderar metoder som
Chemical Vapour Deposition (CVD) och epitaxiell tillväxt fr̊an ett kiselsubstrat.

Den vanligaste formen för storskalig produktion av grafen inom funktionella material och
elektroniska komponenter är den ovannämnda metoden vätskeexfoliering av grafenoxid (GO)
[35].

Grafenoxid är ett derivat av grafen med en viss koncentration av hydroxyl- och epoxidgrupper
p̊a ytan. En vanlig metod att förbereda GO är Hummers metod, som g̊ar ut p̊a att tillsätta
kaliumpermanganat (KMnO4) till en lösning av grafit, natriumnitrat (NaNO3) och svavelsyra
(H2SO4) för att kemiskt oxidera grafiten. Processen illustreras i figur 7. [17]. Grafitoxiden
exfolieras sedan med lämplig metod och genomg̊ar även kemisk reduktion till reducerad gra-
fenoxid (rGO). Den har samma struktur som GO men har en lägre koncentration av de
funktionella grupperna, vilket gör rGO renare och mer likt rent grafen. Anledningen till att
man producerar GO och rGO beror p̊a att det är mycket enklare och mer effektivt än att
producera rent grafen.

Strukturen av grafen undersöktes teoretiskt redan p̊a 1940 talet av P. R. Wallace [33]. Det
har sedan dess tagits fram ett antal modeller för att beskriva materialets struktur med de
funktionella grupperna. N̊agra av dessa modeller är Ruess model, Hofman, Nakajima-Matsuo
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Figur 5: Grafenflaggskeppets kartläggning och prognos över potentiella användningsomr̊aden.
Prognosen redovisar ett brett utbud av tillämpningar inom m̊anga olika omr̊aden. Exempelvis
väntas grafen kunna effektivisera avsaltning av havsvatten genom filtrering med grafenmem-
bran. Grafen skulle enligt prognosen även kunna användas i energilagring i form av snabblad-
dande batterier, i funktionella beläggningar och i byggmaterial m.m. Bilden är hämtad fr̊an
[3].

modellen m.fl. Den mest erkända modellen av GO är den publicerad av Lerf och Klinowski
[16] och visas i figur 8.

Deras artikel visar att GO har en hexagonal struktur med kolatomer som binds samman med
kovalenta bindningar. P̊a ytan sitter slumpmässigt placerade hydroxyl- och epoxidgrupper
fast p̊a kolatomerna. Dessa kallas för funktionella grupper och utgörs av OH- respektive O-
grupper, se figur 8.

Vätskeexfoliering (LPE) av grafenoxid är en vanlig metod för framställning och storskalig
produktion. Exfoliering innebär i princip uppsplittring av grafitlager för att åstadkomma
enskilda lager av grafenoxid (GO). Det finns huvudsakligen tv̊a olika LPE-metoder, ultraljud
(sonication) och högskjuvningsblandning (high-shear mixing). Lösningsmedlet i vilket man
utför exfolieringen i är en viktig faktor för LPE-metoder och det m̊aste ha möjligheten att
övervinna van der Waalsbindningen mellan grafitskikten. Det finns en rad olika alternativ som
exempelvis organiskt lösningsmedel, rent vatten m.fl. [35].
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Figur 6: Metoder för framställning av grafen. Metoderna delas upp i top-down och bottom-up.
Top-down syftar p̊a att man initialt har grafit som man sedan enligt n̊agon av metoderna ex-
folierar för att åstadkomma enstaka lager grafen. Bottom-up inkluderar metoder som innebär
att man framställer grafen genom exempelvis epitaxiell tillväxt p̊a ett substrat. Top-down
metoderna är mer fördelaktiga i framställning av stora kvantiteter av grafen, medans bottom-
up kan framställa mindre mängder men högre koncentration av grafen. De metoderna som
är viktiga för den här studien är främst mekanisk exfoliering och reduktion av grafenoxid.
Figuren är producerad i Powerpoint.

Ultraljudsmetoden g̊ar ut p̊a att l̊ata ultraljudsv̊agor propagera genom mediet med tillräckligt
hög energi för att bryta van der Waalsbindningarna mellan grafitlagrena och p̊a s̊a sätt
åstadkomma enstaka grafenflagor. Van der Waalsbindningarna som binder ihop lagrena är
mycket svagare än de kovalenta σ-bindningarna (sp2) inom lagrena. Metoden kräver dock
mycket energi, tar l̊ang tid och producerar en koncentration av grafen som inte är tillräcklig
för storskalig produktion.

Den hitills kanske mest lovande metoden som tillämpas p̊a industriell skala är vätskeexfoliering
genom högskjuvningsblandning. Metoden g̊ar ut p̊a att separera grafitskikten genom att
överkomma van der Waalsenergin mellan skikten. Det kan åstadkommas genom att utnytt-
ja centrifugalkraften hos exempelvis en vanlig hush̊allsmixer. Översiktsartikeln ”Liquid-phase
exfoliation of graphene: an overview on exfoliation media, techniques, and challenges ”[35] har
sammanställt och redogjort för ett antal tillvägag̊angssätt som Taylor-Couette flow reactor,
Rotor-stator mixer, rotating-blade mixer som alla kan användas för att exfoliera grafen genom
högskjuvningsblandning [35]. Figur 9 illustrerar processen i en Taylor-couette reaktor [19].
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Figur 7: Hummers metod följd av exfoliering för att bereda grafenoxid. I figuren illustreras
schematiskt hur Hummers metod och exfoliering används till att förbereda grafenoxid. Meto-
den g̊ar ut p̊a att tillsätta kaliumpermanganat (KMnO4) till en lösning av grafit, natriumnitrat
(NaNO3) och svavelsyra (H2SO4) för att kemiskt oxidera grafiten. Grafitoxidskikten exfolieras
sedan till grafenoxid. I figuren är de lila flagorna kolatomer, och de vita och röda grupperna
är syre och väteatomer som har oxiderat grafitskikten. Bilden är hämtad fr̊an [36].

Figur 8: Lerf-Klinowski-modellen av grafenoxid. Kolatomerna binds samman i hexagonal
struktur som bildar grafen. P̊a basalplanet sitter slumpmässigt fördelade syre- och väteatomer
som oxiderar grafenet. Dessa kallas funktionella grupper och de ensamma syreatomerna (C-O)
bildar epoxidgrupper medan alkoholerna (C-OH) bildar hydroxylgrupper. Figuren är hämtad
fr̊an ref. [16] och visar kemiska bindningar mellan kol, syre och väte. Modellen avser inte att
visa korrekt rumslig orientering av grupperna.
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Figur 9: Taylor-Couette reaktor. Reaktorn är sammansatt av tv̊a roterande cylindrar med ett
millimeterstort gap mellan dem. Vid l̊aga vinkelhastigheter flödar vätskan stabilt i riktning
med cylindrarnas rotation, men om vinkelhastigheten för den inre cylindern stiger över en
viss tröskel skapas Taylorvirvelflöden som genom kraften i virvlarna överstiger van der Waals-
kraften mellan grafitskikten som d̊a exfolieras. Bilden är hämtad fr̊an [32].
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1.2 Vätning

För att först̊a hur GO beter sig i vatten krävs en grund för teorin kring ytspänning och
vätning. Vatten, H2O, best̊ar av tv̊a väteatomer som binds kovalent med en syreatom i en sp3-
hybridisering [21]. Vattenmolekyler är dipolära och binds därför samman med vätebindningar,
se figur 10. Varje vattenmolekyl kan delta i maximalt fyra vätebindningar i en tetrahedral
konfiguration vilket är anledningen till vattnets sammanhängande natur.

Figur 10: (a) Vätebindningar mellan H2O-molekyler. Varje H2O-molekyl kan maximalt ing̊a
i fyra vätebindningar vilket är anledningen till vattnets sammanhängande natur. (b) H2O-
molekylorbitalerna enligt MOLCAO-modellen. Modellen är ett energidiagram som visar hur
v̊agfunktionerna fr̊an tv̊a väteatomer överlappar med v̊agfunktionen fr̊an en syreatom och
bildar molekylorbitaler i sp3-hybridisering. Figuren är hämtad fr̊an Wikipedia [13].

Ytspänning definieras som en egenskap som f̊ar vätskan att motst̊a externa krafter vid ytan,
och beror p̊a vätebindningarna inuti och p̊a ytan av vattnet.

De allra flesta molekyler i vatten har lika m̊anga grannar i alla riktningar och attraheras
därför lika mycket i alla riktningar. P̊a ytan av vätskan har vattenmolekylerna inte lika m̊anga
grannar och bildar inte lika m̊anga vätebindningar som en molekyl inuti vätskan, se figur 11.
Molekylerna binds starkare p̊a ytan och skapar en ytspänning.

Figur 11: Ytspänning. En vattenmolekyl som befinner sig p̊a randen av vätskan har färre
möjligheter att binda till sina grannar än vad en vattenmolekyl inuti vätskan har. Det gör att
molekylerna binds starkare p̊a ytan och skapar ytspänning. Bild hämtad fr̊an [23].
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Ytspänning kan uttryckas i termer av kraft eller i termer av energi och anges i N/m eller J/m².
I termer av energi innebär ytspänning att molekylerna inuti vätskan befinner sig i ett lägre
energitillst̊and än de som sitter p̊a ytan till följd av antalet tillgängliga grannar att binda med.
Ett s̊adant system söker alltid att minimera den fria energin, och för att systemet med vätskan
ska åstadkomma s̊a l̊ag energi som möjligt m̊aste antal molekyler p̊a ytan minimeras genom att
minimera kvoten mellan ytarean och volymen, vilket sker genom att vattnet formar en sfär.
Det gäller d̊a vattnet befinner sig i luft eller i vakuum. Om vattnet däremot befinner sig p̊a
ett substrat m̊aste systemet istället beskrivas utifr̊an ytspänningsenergierna som uppkommer
mellan vatten och substratet, vilket kallas för vätning.

Vätning är ett begrepp som beskriver en vätskas förm̊aga att bibeh̊alla kontakt med en yta.
De attraherande krafterna inom vätskan som binder samman vattnet kallas kohesiva krafter
och verkar mellan atomer av lika slag medan adhesiva krafter är de krafter som verkar mellan
vattenmolekylerna och substratet. Detta gäller för enfassystem, d̊a vätskan endast best̊ar av
en typ av molekyler. Ett systems vätningsförm̊aga är ett resultat av balansen mellan dessa
krafter. Kohesiva krafterna bidrar till att h̊alla samman vattnet vilket gör att vätskan inte vill
väta ut p̊a materialet, medan de adhesiva krafterna bidrar till att försöka väta ut vätskan. I
figur 12 visas krafterna mellan vattnet och substratet.

Figur 12: Kohesiva och adhesiva krafter. De kohesiva krafterna verkar mellan vattenmolekyler,
binder samman dem och bidrar till att vätskan inte vill väta ut p̊a materialet. De adhesiva
krafterna verkar mellan vattenmolekylerna och substratet och gör att vätskan vill sprida sig.
Vätningsförm̊agan är en balans mellan kohesiva och adhesiva krafter. Bilden är hämtad fr̊an
[1].

En konventionell metod för att kvantifiera vätning g̊ar ut p̊a att bestämma en kontaktvinkel
mellan ytan och vätskan. Varje system av vätska-yta-gas vid en given temperatur och tryck
har en unik kontaktvinkel.

Ett vanligt uttryck för kontaktvinkeln ges av Youngs ekvation [28]. Ekvationen betraktar
termodynamisk jämvikt mellan de intermolekylära krafterna som uppkommer fr̊an de tre
termodynamiska faserna vätska, gas och fast och visas schematiskt i figur 13.

Figur 13: Kontaktvinkel utifr̊an ytenergier enligt Youngs ekvation. En metod för att mäta
kontaktvinkeln är att ställa upp balansen mellan ytspänningsenergierna som utgörs av γSL,
γSG och γLG. Bilden är hämtad fr̊an Wikipedia [14].
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Ekvationen relaterar ytspänning och kontaktvinkel genom att ställa upp ett samband mellan
fria energierna och ges av

γSG = γSL + γLG cos θ, (1)

där γSL är ytenergin mellan fast fas och vätska, γSG är ytenergin mellan fast fas och gas, och
γLG är ytenergin mellan vätska och gas. Ekvationen härleds genom att ställa upp balansen
mellan de fria energitätheterna s̊a att den totala fria energin minimeras.

Kontaktvinkeln beräknas sedan genom att lösa ut θ ur

cos θ =
γSG − γSL

γLG
. (2)

Om θ > 90◦ sägs substratet vara hydrofobt och vätskan kommer d̊a inte att väta ut p̊a ytan
utan tenderar att bilda sfäriska droppar. D̊a kontaktvinkeln θ < 90◦ sägs substratet vara
hydrofilt, allts̊a väter vätskan p̊a materialet.

Figur 14: Tre fall av vätning. (a) Kontaktvinkeln θ < 90◦ indikerar att ämnet är hydrofilt och
vätskan väter ut p̊a materialet. (b) Kontaktvinkeln θ = 90◦ är ett gränsfall. (c) Kontaktvinkeln
θ > 90◦ och materialet är hydrofobt och väter inte ut vätskan. Bilden är hämtad fr̊an [37].

Tidigare studier har gjorts för att undersöka vätning av grafenoxid. Studien “Wetting of Grap-
hene Oxide: A Molecular Dynamics Study“ [34] använder molekylärdynamiksimuleringar i
syfte att karaktärisera vätningsegenskaper hos grafenoxid. Studien presenterar i resultatde-
len att grafen blir hydrofilt och att kontaktvinkeln mellan vatten och grafen minskar med
koncentrationen av syreineh̊allande funktionella grupper. Vidare beskriver de att ”Patterns
of the oxidized region and the morphological corrugation of the sheet strongly influence the
spreading of water droplets with their lateral spans defined by corresponding geometrical
parameters and thus can be used to control their behavior on the surface” [34].

Resultaten bygger p̊a antaganden som kan ha gett begränsade resultat. Främst visar tidigare
studier brister gällande tre viktiga antaganden i sina simuleringar. För det första s̊a har
tidigare studier som utfört molekylärdynamiksimuleringar av vätning av grafenoxid enbart
undersökt situationer där grafenflagan är statisk, dvs. den saknar dynamik och förm̊agan
att krökas. Korrugering har visserligen undersökts, men d̊a under statiska förh̊allanden. För
det andra har tidigare studier placerat ut de funktionella grupperna p̊a ett sätt som inte är
tillräckligt realistiskt. Kluster av OH-grupper har placerats ut för att slutligen placera en
vattendroppe direkt ovanp̊a de funktionella grupper för att sedan undersöka om vattnet väter
eller inte. Vi tror att dessa antaganden i utförandet kan ge begränsade resultat och vi har
därför valt att simulera en dynamisk grafenflaga, mer realistisk fördelning av de funktionella
grupperna samt mer realistiska begynnelsevillkor för vattenmolekylerna i simuleringen.

De tre faktorer vi tar hänsyn till är viktiga för att först̊a samspelet mellan dynamiken och
kurvaturen hos flagan. Dels resulterar hydroxyl- och epoxidgrupperna i att flagan kan kröka
sig. Det skapas sänkningar och upphöjningar i flagan vid regioner eller ansamlingar av dessa
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funktionella grupper. Det kan se ut som i figur 15. Systemet beter sig s̊a p̊a grund av bind-
ningen som skapas d̊a kolatomorbitaler kombineras med atomorbitaler fr̊an syre och väte.
Molekylorbitalen som bildas är av typen sp3 med tetrahedral struktur och är anledningen till
kurvaturen till följd av de funktionella grupperna. Figur 3 illustrerar molekylorbitalen.

Figur 15: Simulerade resultat. Grafenoxidflagan är färgkodad efter atomernas position i z-led
för att visa krökning. De gula sfärerna är vattenmolekyler. Negativ z-position indikeras av
mörk nyans av flagan och positiv z-position indikeras av ljusare nyans p̊a flagan. Lägg märke
till att vattnet helst letar sig till där flagan är nedsänkt i z-led, dvs. de mörka regionerna.
Figuren är producerad i OVITO.

En annan faktor som kröker flagan under vissa omständigheter är vattenmolekylerna. Om de
funktionella grupperna är relativt homogent placerade p̊a flagan s̊a kommer vattnets krafter
att kunna p̊averka kurvaturen p̊a flagan. Det sker genom den svaga van der Waalskraften.
Däremot visar det sig att om de funktionella grupperna är s̊apass inhomogent placerade att
de bildar ett f̊atal stora öar kommer inte vattnet att kunna p̊averka kurvaturen av flagan
särskilt mycket. Till sist tillkommer termiska fluktuationer som bidrar till en visserligen liten
del av dynamiken i flagan. Termiska fluktuationer är inom statistisk mekanik ett begrepp som
förklarar slumpmässiga avvikelser fr̊an ett systems genomsnittliga tillst̊and. Dessa fluktua-
tioner förekommer i alla termodynamiska variabler, som tryck, temperatur, entropi m.fl. Det
finns allts̊a ett samspel mellan de funktionella grupperna, vattenmolekylerna och grafenfla-
gans dynamik som är intressant. Kurvaturens dynamik har som sagt inte undersökts i tidigare
studier och fungerar därför som en motivering till studien.

1.3 Molekylärdynamik

En molekylärdynamiksimulering är en metod för att analysera dynamiken i ett system av
partiklar, vanligen atomer och molekyler. Vanligtvis simuleras dynamiken i ett system genom
att numeriskt lösa Newtons rörelseekvation och för varje tidssteg uppdatera partiklarnas po-
sitioner i en given potential och kraftfält. När ett s̊adant system modelleras likt modellen
som används i denna studie behövs det definieras under vilka villkor och antaganden mo-
dellen skapas. Exempelvis kan inte ett system modelleras hur stort som helst p̊a grund av
att beräkningskostnaden skulle bli orimligt stor för beräkningskluster att hantera. Ett sätt
att kringg̊a det är att använda periodiska randvillkor. Genom att definiera en enhetscell som
sedan replikeras i valda dimensioner kan man imitera ett helt system och därmed behöver
man endast simulera enhetscellen, eftersom periodiciteten innebär att om en partikel passerar
gränsen till enhetscellen dyker den upp p̊a andra sidan randen, se figur 16.

Ett system av växelverkande molekyler är dock inte symmetriskt och visar inte periodicitet
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som ett gitter gör. Det gör att randvillkoren enbart är en approximation. Vi kan inte exakt
återskapa ett stort system, bara approximativt.

Figur 16: (a) Ett simulerat prov med dimension 200x200 Å2. (b) Samma prov har återskapats
tre g̊anger i x-led och tre g̊anger i y-led för att imitera ett större system. Figuren är producerad
i OVITO.

När ett system modelleras m̊aste det anges vilken termodynamisk ensembel som används.
Det finns olika typer av statistiska ensembler som exempelvis mikrokanonisk (NVE), ka-
nonisk (NVT), stor kanonisk (µVT), isobar (NPT). V̊ar studie baseras p̊a den kanoniska
NVT-ensemblen som anger konstant volym V , temperatur T och antal partiklar N . Parti-
tionsfunktionen för den kanoniska ensemblen i det diskreta fallet är

Z =
∑
k

e−Ek/kBT , (3)

som är en summa över diskreta energitillst̊and. I v̊ar studie simulerar vi klassiskt och summan
överg̊ar till en integral och vi f̊ar istället partitionsfunktionen

Z =
1

h3N

∫
d3NQ

∫
d3NP e−H(P ,Q)/kBT , (4)

där N är antalet partiklar i systemet, h är plancks konstant. Q är en 3N -dimensionell vektor
som inneh̊aller (x, y, z)-koordinaterna för varje atom Q = (x1, y1, z1, x2, y2, z2, ..., xN , yN , zN ),
och P är en 3N -dimensionell vektor som inneh̊aller rörelsemängderna (px, py, pz) för varje
atom P = (px1 , py1 , pz1 , px2 , py2 , pz2 , ..., pxN , pyN , pzN ). Hamiltonianen H(P ,Q) kan delas upp
i tv̊a delar som

H(P ,Q) = H0(P ) + V (Q), (5)

där H0 inneh̊aller alla kinetiska energier, dvs.

H0(P ) =
N∑

n=1

p2xn
+ p2yn + p2zn
2mn

(6)

och där V (Q) är all växelverkansenergi (bindningsenergier, elektrostatiska krafter, van der
Waals-energier m.m.) [22] .
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1.4 Perkolationsteori

För att analysera och tolka molekylärdynamiken bakom vätning av grafenoxid har vi valt att
använda perkolationsteori, d̊a vi tror att det kan röra sig om en s̊a kallad perkolationsöverg̊ang
i systemet.

Perkolationsteori utgör studiet av hur nätverk länkas samman i ett slumpmässigt poröst oord-
nat medium.

En enkel modell för ett slumpmässigt medium definieras genom att materialet delas in i
kvadrater med sidlängd d. Varje plats i systemet är antingen besatt eller ledig. Sannolikheten
att en plats blir besatt betecknas p och sannolikheten att en plats är ledig är 1− p.

Ett s̊adant enkelt tv̊adimensionellt system kan modelleras i exempelvis Python genom att
generera L×L matriser med sannolikheten p för att besätta en plats. Figur 17 visar matriser
med olika p-värden.

Figur 17: Nio tv̊adimensionella matriser med p-värden mellan 0,1 och 0,9. I figuren observeras
att fler platser blir besatta i takt med stigande p-värde. Först vid p = 0, 7 bildas en ansluten
väg, dvs. ett spänt kluster. Bild hämtad fr̊an [24].

Den huvudsakliga fr̊ageställningen inom perkolationsteori är för vilket värde p̊a p bildas en
ansluten väg genom hela materialet. I figur 17 sker det d̊a p = 0, 7, 0, 8 och 0, 9. Värdet beror
dock p̊a hur vi väljer att definiera när tv̊a platser anses anslutna till varandra. En vanligt
förekommande definition är närmsta granne och innebär att enbart närmsta grannar anses
anslutna. Diagonala platser är inte närmsta grannar. Värdet p̊a p d̊a en väg bildas fr̊an en

13



sida till en annan i materialet heter perkolationströskel pc och är ett typiskt värde att studera
inom fältet.

Perkolationsteori söker allts̊a att beskriva anslutningen av nätverk hos dessa typer av slumpmässiga
porösa oordnade systemen. Förutom pc finns ett par grundläggande koncept inom perkola-
tionsteori vars definitioner redogörs för i följande stycken.

Givet en L×L matris med sannolikheten för besatt plats p, definieras tv̊a platser som anslutna
om de är närmaste grannar. Ett kluster är en mängd av s̊adana anslutningar. Kluster kan
observeras i figur 18 för p > 0, 54.

Figur 18: L× L matris med sex olika p-värden. Klustrena är färgkodade. För p-värden << 1
bildas inga kluster av nämnvärd storlek. Vid stigande p-värde observeras i figuren att större
och större kluster bildas. Fr̊an p = 0, 5 till p = 0, 7 bildas ett enda stort spänt kluster och
systemet perkolerar. Matriserna är producerade med Pythonkod.

Ett kluster spänner om det sträcker sig fr̊an den ena sidan till den andra sidan i ett material.
Klustret kallas d̊a för spänt kluster. Ett exempel p̊a ett s̊adant kluster är det gula omr̊adet i
figur 18. Ett system perkolerar om det inneh̊aller åtminstonde ett spänt kluster.

En viktig del i studiet av perkolationsteori är att karaktärisera egenskaperna hos klustrena
s̊asom klustrets täthet, storlek, geometriska utsträckning, fördelning m.m.

Som nämnt ovan är perkolationströskeln pc en viktig parameter. En viktig fr̊ageställning är
därför, vad är sannolikheten att ett system perkolerar, och definierar perkolationssannolikhe-
ten Π(p, L) som är en funktion av sannolikheten p och systemets storlek L. Vi kan uppskatta
Π genom att utföra klusteranalys p̊a en stor mängd L × L matriser och räkna hur m̊anga
g̊anger systemet perkolerar och sedan dividera p̊a totalt antal genererade matriser. Figur 19
visar en graf p̊a Π(p, L) för olika p-värden.
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Figur 19: Perkolationssannolikheten Π(p, L) plottad mot stigande p-värden. I figuren finns
tre grafer som visar perkolationssannolikheten som funktion av p och L. Det sker en tydlig
perkolationsöverg̊ang kring p = 0, 5 och p = 0, 6. Notera att kurvorna blir jämnare ju fler
matriser som medelvärderas och ju större system L som används. Bilden är hämtad fr̊an [24].

Vidare kan det spända klustret beskrivas i termer av densitet och vi definierar P(p,L) som
sannolikheten att en specifik plats tillhör det spända klustret.

Det är möjligt att hitta exakta analytiska lösningar till perkolationsproblemet i en dimension
samt i ett oändligt antal dimensioner. För tv̊a och tre dimensioner g̊ar det inte att hitta ana-
lytiska lösningar och problemet m̊aste lösas numeriskt. Dock är endimensionella och oändligt
antal dimensioner viktiga i studiet av perkolationsteori, eftersom m̊anga av de koncept och
mönster som förekommer i fallen g̊ar att extrapolera till b̊ade tv̊a och tre dimensioner. Det
är därför viktigt att studera problemet i b̊ade en dimension och oändligt antal dimensioner.

Det endimensionella perkolationsproblemet är inte en helt representativ modell för verkli-
ga system, men vissa av koncepten kan extrapoleras till högre dimensioner eftersom de är
universella och inte dimensionsberoende. Ett endimensionellt gitter med storlek L × L har
perkolationssannolikhet Π(p, L) = pL. Vi noterar att d̊a L → ∞ f̊as

Π(p, L) =

{
0 p < 1
1 p = 1

. (7)

Perkolationströskeln är allts̊a alltid pc = 1 i endimensionella system. Det leder till begränsningen
att vi enbart kan utnyttja endimensionella system för att studera situationer d̊a p < pc.

Vi kan använda en dimension för att beskriva hur kluster beter sig nära pc och definierar
klustertäthet som sannolikheten att en plats tillhör ett specifikt kluster vars storlek är s.
Sannolikheten betecknas sn(s, p) och är en funktion av klusterstorlek och sannolikheten p för
en plats.

Klustertäthet uppskattas genom att räkna antal platser som tillhör ett kluster av storlek s
dividerat med totala antalet platser enligt

sn(s, p) =
sNs

Ld
, (8)

där d är dimension, L är systemets storlek och strecket över sn(s, p) indikerar en approxima-
tion. För att producera en bra uppskattning behöver det utföras en stor mängd simuleringar
som medelvärderas.
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Resultatet av ekv. (8) är giltigt även i högre dimensioner och är därför ett viktigt resultat
som kan användas i studier av mer verkliga modeller.

Liksom det endimensionella fallet g̊ar det att analytiskt lösa oändligt antal dimensioner. Men
i oändliga dimensioner till̊ats vi studera pc b̊ade d̊a p < pc och p > pc. Vi kan ocks̊a studera
liksom i det endimensionella fallet spända kluster, medelvärderad klusterstorlek, klustertäthet,
skalning m.m.

En viktig komponent i perkolationsanalys av ett system är klustrenas geometri d̊a p → pc. Tv̊a
kluster av samma storlek kan ha helt skilda geometriska utsträckningar och därför uttrycka
sig väldigt olika i perkolationsanalys. Det ena klustret kan exempelvis vara ett spänt kluster
och perkolera systemet, och det andra av samma storlek vara en klump som inte perkolerar.
Problemet illustreras i figur 20.

Figur 20: Klusterstorlek och geometri. Klustren som visas i (a),(b),(c) har alla lika klusterstor-
lek men skiljer sig i geometrisk utsträckning. Röd cirkel visar krökningsradien. Bild hämtad
fr̊an [24].

Det finns ett flertal sätt att matematiskt definiera geometrin. Exempelvis kan den definieras
som det maximala avst̊andet mellan tv̊a punkter i ett kluster Rmax. Ett mer använt m̊att är
krökningsradien och definieras för ett kluster enligt

R2
i =

1

Si

si∑
j=1

(rj − rcm,i)
2 (9)

där si är i:te klustrets storlek, rj är position för j:te platsen och rcm,i är position för i:te
klustrets masscentrum. Krökningsradien R är ett m̊att p̊a radien av de i:te klustret.
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2 Metod

I detta avsnitt av rapporten redogörs för utförandet av studien samt de verktyg som använts.
I avsnitt 2.1 beskrivs mjukvaran och de modeller som använts och i avsnitt 2.2 redogörs i
detalj för utförandet av studien. De olika stegen visas översk̊adligt i flödesschemat i figur 21.

Figur 21: Flödesschema metod. Figuren är tänkt att ge en översk̊adlig bild över hur studien
har genomförts. Varje steg beskrivs i djupare detalj i avsnitt 2.1 och i 2.2. Bilden är producerad
i Powerpoint.
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2.1 Verktyg

Studien har i princip baserats helt och h̊allet p̊a molekylärdynamiksimuleringar av vätning av
grafenoxid och sedan analys av simuleringarna i mjukvaran OVITO [6]. OVITO är ett veten-
skapligt datavisualiserings- och analysverktyg för molekylär- och partikelsimuleringar. OVITO
är ett grafiskt program som fokuserar p̊a visualisering, men har ocks̊a möjligheten att kom-
municera med programeringsspr̊aket Python för vidare hantering av datan som analyserats
av OVITO.

OVITOs arbetsflöde baseras p̊a ett koncept som kallas för pipeline-system. I pipeline syste-
met definierar användaren en sekvens av operationer eller utförandesteg som OVITO kallar
för ”modifiers”. Dessa modifierare exekveras sekventiellt p̊a systemet som användaren valt
att simulera. N̊agra exempel p̊a modifierare som kan användas i pipeline-systemet är Bond
analysis, atomic strain, cluster analysis, spatial binning, common neighbor analysis. Genom
pipeline-systemet kan användaren konfigurera sin analys efter eget behov [7].

Figur 22: Pipelinekonceptet i OVITO. Arbetsflödet i OVITO baseras p̊a pipelinekonceptet och
innebär att användaren definierar en sekvens av operationer som OVITO utför i analysen.
Figuren är en schematisk representation av konceptet och längst till vänster importeras data
till OVITO som sedan utför fem olika steg i sin analys. Figuren hämtad fr̊an [7].

Till grund för OVITO-analyserna ligger ett program som heter Large-scale Atomic/Molecu-
lar Massively Parallel Simulator (LAMMPS)[5]. LAMMPS är en komplex kod som model-
lerar ensembler av partiklar i vätske-, fast- eller gasform. LAMMPS kan modellera b̊ade
tv̊adimensionella och tredimensionella system av storleksordning fr̊an n̊agra enstaka par-
tiklar upp till miljarder i antal. Generellt kan man säga att LAMMPS integrerar Newtons
rörelseekvationer för en samling av växelverkande partiklar.
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2.2 Utförande

Det allra första steget i studien bestod av att definiera en modell för vätning av grafenoxid
och att producera ett bibliotek av prover att simulera. Proverna har konstruerats genom att
använda redan utvecklad Pythonkod för själva geometrin och designen av grafenoxidflagan
och vattnet. Koden liknar den som användes i artikel [30]. I v̊ar studie användes en modifierad
version av programkoden som till̊ater att justera parametrar som fördelning av funktionella
grupper, antal molekyler, bindningar m.m. för att bättre passa studiens syfte. Figur 23 är ett
exempel p̊a ett s̊adant prov.

Figur 23: Grafenoxidflaga sedd ovanifr̊an. Kolatomer i grafenflagan är röda, och de funktionella
grupperna är gula och gröna. Notera att i det här provet ligger de funktionella grupperna
inhomogent fördelade i kluster. Bilden är skapad i OVITO.

Modellen för GO följer Lerf-Klinowskistrukturen som beskrivs i avsnitt 1. Totalt har 200
prover producerats där samtliga prover har konstant koncentration av de funktionella grup-
perna epoxid (O) och hydroxylgrupper (OH) satt till NC/NO = 7, 5 eller NC/NO = 6, 0,
där NC är antal kolatomer och NO är antal syreatomer. Alla prover har simulerats med lika
antal O och OH grupper. Sannolikheten p att en plats är besatt approximerades genom att
beräkna antal kluster av typen sp3 och dividera med totalt antal sp3 för varje prov. I studi-
en undersöks GO-flagor där fördelningen av de funktionella grupperna sträcker sig fr̊an helt
homogent utplacerade till helt inhomogena konfigurationer, vilket illustreras i figur 24. Varje
prov har allts̊a en unik fördelning av de funktionella grupperna och har inte i tidigare studier
undersökts i den utsträckning som gjorts här.

Unikt för v̊ar studie är ocks̊a att GO-flagan är dynamisk. Tidigare studier har hitills enbart
studerat statiska flagor. Storleken p̊a proverna bestämdes till 200×200 Å2 och simuleringarna
utfördes i 300 K med hjälp av Nosé-Hoover termostatalgoritmen. OPLS-aa [18] har använts
som modell för de atomära kraftfälten mellan molekylerna och vattenmolekylerna modellera-
des med TIP3P/Ew [27].
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Figur 24: Skillnaden mellan fördelning av funktionella grupper mellan fyra prover.
Grönmarkerade atomer är de funktionella grupperna. I dessa prover syns inte vattenmole-
kylerna. Observera att de funktionella grupperna blir mer inhomogent fördelade fr̊an (a) till
(d). Nyansen av grafenoxidflagan indikerar position i z-led där positivt z-led indikeras av ljus
nyans och negativt z-led indikeras av mörkare nyans. Notera att flagan kröker sig kring kluster
av funktionella grupper. Figurerna är producerade i OVITO.

Klusteranalys i OVITO genomfördes p̊a sp3-hybridiserade kolatomer för att extrahera data
om antal och fördelning av funktionella grupper. Informationen exporterades till en Json-fil
med hjälp av Pythonkod. Baserat p̊a data och förbestämda villkor valdes partier av prover
ut och skickades till ett beräkningskluster för simulering med LAMMPS. En s̊adan beräkning
kostar m̊anga CPU-timmar och utfördes därför av tv̊a beräkningskluster, ett beläget i Ume̊a
[4] och ett beläget p̊a Chalmers [9]. En konvergenskontroll gjordes därefter för att avgöra hur
länge en simulering m̊aste fortg̊a för att n̊a ett relaxerat tillst̊and. Exempelvis s̊a skickas ett
prov till beräkningsklustret, simuleras i ca tre ns, sedan utförs en konvergenskontroll och om
provet inte relaxerat upprepas processen.

Prover har sedan importerats till OVITO för att utföra analys av resultaten fr̊an mole-
kylärdynamiksimuleringarna av vätningsprocessen. För att extrahera data om vattnets klus-
terbildningar användes pipelines. Pipelinekonceptet till̊ater användaren att modifiera sin ana-
lys efter vilken data som söks. OVITO konfigurerades därför till att utföra klusteranalys av
H2O-molekylerna för varje enskilt prov. Syftet med en s̊adan klusteranalys är att undersöka
om H2O-molekylerna bildar spända kluster över GO-flagan. Systemet genomg̊ar d̊a en perko-
lationsöverg̊ang. Fr̊an en klusteranalys extraheras data om hur m̊anga partiklar som ing̊ar i
specifika kluster, storleken samt totala antalet kluster. I avsnitt 1.4 definierades ett kluster
som minst tv̊a sammanhängande kvadrater i L × L-systemet. Det är en teoretisk definition
men i praktiken i studien definierades ett kluster som minst tv̊a sammanhängande syremo-
lekyler med inbördes avst̊and < 3, 4 Å. I OVITO kan en s̊adan klusteranalys se ut som i
figur 25. Utdatan OVITO producerat fr̊an alla prover exporteras till datafiler med hjälp av
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programkod i Python.

Figur 25: Kluster av vattenmolekyler p̊a en grafenoxidflaga. Grafenflagan är lila och de gula
atomerna är vatten som bildat kluster. I högra halvan av flagan ser vi ett spänt kluster.
Figuren är producerad i OVITO.

Nästa steg i studien bestod i att tolka exporterade data. För att göra det utvecklades pro-
gramkod i Python. Dels utvecklades programkod i syfte att strukturera, sortera och behandla
datafiler av typen .txt och .Json. Men huvudsakligen utvecklades kod för att utföra perkola-
tionsanalys p̊a data som OVITO analyserade. I Python innebär en s̊adan analys att ta som
indata den utdata som OVITO producerat och sedan l̊ata Python iterera igenom alla prover
och baserat p̊a bestämda villkor välja ut de prover där koden lyckades identifiera spända
kluster, dvs. de prover där en perkolationsöverg̊ang kunde observeras hos vattenmolekyler-
na. Specifikt innebar det att l̊ata Python identifiera positionerna hos alla vattenmolekyler
i de specifika klustret, och definiera att systemet perkolerar om differensen mellan minsta
x-koordinat och största x-koordinat, eller minsta y-koordinat och största y-koordinat, för ett
givet kluster var större eller lika med systemets storlek. Systemet genomg̊ar d̊a per defini-
tion en perkolationsöverg̊ang. Perkolationsanalysen utfördes med Pythonkod som presenteras
i bilaga B.1.2.

När proverna analyserats och data om klustrens storlek samt om proven perkolerade eller ej
hade erh̊allits, exporterades informationen till Jsonfiler. En post i Jsonfilen kan se ut som i
figur 26 och är kompatibel med datastrukturen dictionary i Python som till̊ater enkel sortering
och strukturering av data.

Datan analyserades slutligen genom att producera en graf av resultatet av perkolationsanaly-
sen. Grafen skapades genom att l̊ata Python iterera över samtliga data i Jsonfilen och baserat
p̊a antal sp3-kluster räkna antal perc x och perc y i varje Jsonfil. Grafen plottades sedan ge-
nom att lägga antal sp3-kluster p̊a x-axeln och antal g̊anger proverna perkolerade p̊a y-axeln,
se bilaga B.1.2.
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Figur 26: Ett av 4 060 st prover i Jsonformat. Listan ger nödvändig data om grafenoxidflagan
för prov nr. 199. Posterna perc x och perc y indikerar om provet perkolerar (1) eller inte
perkolerar (0).
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3 Resultat

När proverna p̊a GO-flagan och vattnet hade tagits fram med den modifierade Pythonkoden
fr̊an [30] användes beräkningsklustret för att lösa systemets rörelseekvationer enligt Newtonsk
mekanik. Resultaten analyserades sedan i OVITO i syfte att studera vätning av GO.

3.1 Konvergenskontroll

Konvergenskontroller utfördes allteftersom molekylärdynamiksimuleringen fortgick, för att
välja ut prover som duger för vidare perkolationsanalys. En s̊adan analys utförs genom att
studera tidsutvecklingen av de energier som verkar i systemet för att se när systemet n̊ar
termisk jämvikt. Ett system av växelverkande partiklar är ett extremt komplext system av
krafter, och i en konvergenskontroll finns därför m̊anga olika parametrar att mäta beroende p̊a
vilken del av systemet man tittar p̊a. Den konvergenskontroll vi utförde gick ut p̊a att studera
tidsutvecklingen av van der Waalsenergierna mellan vattenmolekylerna, för att undersöka om
och när ett prov relaxerat. Att undersöka energierna i systemet är ett användbart m̊att, men
ingen garanti p̊a att provet relaxerat helt och h̊allet.

Figur 27 visar ett exempel p̊a tidsutvecklingen av van der Waalsenergierna hos tre simulerade
prov. Figuren visar att tv̊a prov, nr 786 och nr 887 relaxerar vid ca 10 ns. I vissa fall kan ett
prov relaxera till ett metastabilt tillst̊and och befinna sig där i m̊anga ns för att sedan överg̊a
till sitt mest stabila tillst̊and som är det där systemet minimerat sin fria energi. Prov nr 419
är ett s̊adant exempel och det sker efter ca 20 ns.

Figur 27: Tidsutvecklingen av Van der Waalsenergin för tre olika simulerade prover. Prov nr.
786 och nr. 887 har relaxerat efter ca 10 ns. Grafen för prov nr. 419 avviker vid ca 20 ns
vilket är en indikation p̊a att provet befunnit sig i ett l̊anglivat metastabilt tillst̊and. Figuren
är producerad i Python.
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3.2 Perkolationsanalys av H2O

Klusteranalys och perkolationsanalys utfördes p̊a H2O-molekylerna. Analysen utfördes p̊a
200 st prover, där samtliga prover hade NC/NO = 7, 5 eller NC/NO = 6, 0, dimension
200x200 Å2, cut-off längd 3,4 Å samt simuleringstid mellan 15–18 ns. Simuleringarna utfördes
i NVT-ensemblen vid 300 K.

Figur 28: Resultatet av H2O perkolationsanalys d̊a NC/NO = 6, 0. Bl̊a datapunkter innefattar
vattenkluster som perkolerar i antingen x- eller y-led, medan orangea datapunkter är de som
perkolerar i b̊ade x- och y-led. Lägg märke till att antal perkolerande vattenkluster ökar
med antalet sp3-kluster. I figuren syns fyra bilder som med pilar är kopplade till punkter p̊a
graferna. Bild nr. 1 visar ett prov med l̊aga antal sp3-kluster som är inhomogent fördelade.
Notera att vattnet har lagt sig som kluster som inte perkolerar. Bild nr. 2 är tagen vid 200
sp3-kluster och visar att systemet inte perkolerar där heller. Bild nr. 3 och nr. 4 har större
antal sp3-kluster och mer homogent fördelade och i bilderna observeras perkolation. Graferna
i figuren tyder p̊a att det vid 250–400 sp3-klusterantal existerar en perkolationsöverg̊ang.
Figuren är producerad i Python.

Figur 28 visar resultatet fr̊an analysen för NC/NO = 6, 0. P̊a x-axeln visas sp3-klusterantal
vilket är ett m̊att p̊a fördelningen av de funktionella grupperna, och y-axeln visar hur m̊anga
g̊anger prover med olika antal sp3-kluster perkolerar i x-led eller i y-led (bl̊a datapunkter)
samt antal g̊anger perkolation skedde i b̊ade x-led och y-led (orangea datapunkter). Varje
datapunkt är medelvärderad över tio prover. Grafen visar en ökning i antal perkolerande
prover kring omr̊adet med 250–400 sp3-kluster.

Figur 29 är framställd enligt samma metod som grafen i figur 28. Skillnaden här är dock att
NC/NO = 7, 5, dvs. lägre koncentration av syreatomer per kolatomer. De bl̊a datapunkterna
representerar prover som perkolerar i x-led eller i y-led, medan de orangea datapunkterna
representerar prover som perkolerat i b̊ade x-led och i y-led. Varje datapunkt är medelvärderad
över tio prover. Grafen visar en ökning i antal perkolerande prover kring omr̊adet med 400–500
sp3-kluster.

För att beräkna all data som krävdes för att framställa graferna i 28 och 29 krävdes ungefär
500 000 CPU-timmar av beräkningsklustren. Det är ekvivalent med att en vanlig kontorsdator
skulle arbeta i tre år kontinuerligt för att uppn̊a samma resultat.
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Figur 29: Resultatet av H2O perkolationsanalys d̊a NC/NO = 7, 5. Bl̊a datapunkter innefattar
vattenkluster som perkolerar i antingen x- eller y-led, medan orangea datapunkter är de
som perkolerar i b̊ade x- och y-led. Notera att antal perkolerande vattenkluster ökar med
antalet sp3-kluster. Grafen i figuren indikerar att det vid 400–600 sp3-klusterantal existerar
en perkolationsöverg̊ang. Figuren är producerad i Python.

3.3 Kurvaturen hos grafenoxidflagan

Observationer av analyser i OVITO har visat att dynamiken hos grafenoxidflagan spelar en
roll i vätningsprocessen. Ur simuleringarna kunde tre faktorer identifieras som samspelar i
flagans dynamik och därmed p̊averkar vätning av ytan. Dels s̊a visade det sig att fördelningen
av de funktionella grupperna bidrar till krökningen av flagan och beror p̊a elektrostatisk
växelverkan. I prov med en relativt homogen fördelning av de funktionella grupperna kröktes
flagan inte särskilt mycket enligt observationerna. För prover med inhomogent fördelade grup-
per, dvs. öar eller kluster av funktionella grupper, kröks grafenoxidflagan kring dessa grupper
till följd av de bindningar som bildas mellan kol, syre och väte. För de homogent fördelade
proverna observerades att även vattenmolekylerna bidrog till krökningen vilket beror p̊a van
der Waalsenergierna. I de fall de funktionella grupperna var inhomogent fördelade, som stora
öar, hade vattenmolekylerna nästan ingen inverkan p̊a flagans krökning. Ur simuleringarna
kunde även observeras att termiska fluktuationer kunde f̊a flagan att kröka sig, om än väldigt
lite. De termiska fluktuationerna är vibrationer i flagan, och genom att titta p̊a tidsutveck-
lingen av dynamiken visade det sig även att vibrationerna hjälper vattnet att relaxera genom
att vattnet vibreras ut ur eventuella metastabila tillst̊and.

3.4 Metastabila tillst̊and

Vid simulering av proverna visade det sig att vissa prover kan befinna sig i l̊anglivade me-
tastabila tillst̊and. Dessa är mellanliggande tillst̊and som är lokalt stabila men som inte n̊att
de globalt mest stabila tillst̊andet d̊a systemet har minimerat sin fria energi. Prov nr 419 är
ett exempel p̊a ett s̊adant l̊anglivat metastabilt tillst̊and. Provet simulerades i 24 ns för att
observera tillst̊andet. I figur 30 visas skärmdumpar p̊a var tredje ns vid simulering av provet.
Figur 31 visar tidsutvecklingen av van der Waalsenergierna mellan vattenmolekylerna för prov
419. Vid ca 20 ns kan en ökning observeras vilket tyder p̊a att provet inte relaxerat även om
det ser s̊a ut upp till 20 ns.
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Figur 30: Skärmdumpar vid var tredje ns vid simulering av prov nr. 419. De visar att systemet
befann sig i ett l̊anglivat metastabilt tillst̊and i ca 20 ns. Grafenflagan är färgad röd och
bl̊a efter avvikelse i z-led, där bl̊a är negativ avvikelse i z-led och röd är positiv avvikelse.
Syreatomerna i vattenmolekylerna är gulmarkerade. Fram till 18 ns händer inte särskilt mycket
med vattnet. Först vid 18-20 ns börjar vattnet leta sig till ett mera fördelaktigt tillst̊and, som
minimerar den fria energin i systemet. Figuren är producerad i OVITO.

Figur 31: Tidsutvecklingen av van der Waalsenergin i systemet i prov nr. 419. Vid ca 20 ns
observeras en ökning i energin som indikerar att systemet ändrar makrotillst̊and, fr̊an ett
l̊anglivat metastabilt tillst̊and till ett mer fördelaktigt tillst̊and i termer av fri energiminime-
ring. Grafen är producerad med Pythonkod.
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4 Diskussion

En ökad först̊aelse för vattens samspel med GO är en viktig komponent för att effektivise-
ra storskalig produktion av grafen. Studien syftade till att undersöka just detta samspel i
termer av vätning och perkolationsanalys. Huvudsakligen undersöktes om det existerar en
perkolationsöverg̊ang och i s̊a fall under vilka omständigheter det skulle ske.

Tidigare studier har undersökt vätning av grafenoxid, men under vissa villkor som vi tror
begränsade eller gav missvisande resultat, vilket motiverade utförandet av studien.

I v̊ar studie var det viktigt att undersöka hur fördelningen av de funktionella grupperna
p̊averkade vätning av GO. Det var ocks̊a viktigt att undersöka hur resultatet p̊averkades av
att simulera en dynamisk GO-flaga, n̊agot som inte tidigare undersökts.

Perkolationsanalys utfördes p̊a vattenmolekylerna och resultatet d̊a NC/NO = 7, 5 visas i fi-
gur 28 och resultatet d̊a NC/NO = 6, 0 visas i figur 29. Ur grafen i figuren dras slutsatsen
att för koncentration NC/NO = 6, 0 sker det en ökning i antal perkolerande vattenkluster vid
250–400 sp3-klusterantal. D̊a koncentrationen sattes till NC/NO = 7, 5 avläses ur grafen att
antal perkolerande vattenkluster ökar vid 400–500 sp3-klusterantal. Observation av graferna
ger insikten att antal perkolerande vattenkluster ökar med stigande sp3-kluster. Det innebär
att desto fler kluster av funktionella grupper som sitter p̊a grafenflagan desto större är sanno-
likheten att ett vattenkluster bildar ett spänt kluster, vilket per definition innebär att vattnet
perkolerar i systemet.

Det verkar existera en perkolationsöverg̊ang d̊a vatten väter grafenoxid för b̊ade NC/NO = 7, 5
och NC/NO = 6, 0. Perkolationströskeln eller överg̊angen observerades dock ske mycket tidiga-
re för fallet d̊a vi har fler syreatomer per kolatomer. Att vi ser en tidigare perkolationsöverg̊ang
för högre koncentration av funktionella grupper är rimligt, eftersom resultatet av perkolations-
analysen visar att ju högre koncentration av funktionella grupper som sitter p̊a grafenflagan,
desto mer tenderar vattenmolekylerna att väta grafenflagan. Det innebär ocks̊a att oxide-
rat grafen är hydrofilt, till skillnad fr̊an rent grafen som är hydrofobt. Slutsatsen att GO är
hydrofilt stämmer överens med resultat fr̊an tidigare studier.

Eftersom inga tidigare studier har undersökt vätning av grafenoxid under de förutsättningar vi
gjort, g̊ar det inte att jämföra och diskutera utifr̊an tidigare resultat. En rimlighetsbedömning
kan dock änd̊a göras kring resultatet av perkolationsanalysen genom att studera extremfal-
len. Vi har sett att i extremfallet d̊a vi har endast ett sp3-kluster sker det aldrig n̊agon
perkolation. Om en grafenflaga däremot simuleras i de andra extremfallet där vi har helt
homogent fördelade grupper, dvs. maximalt antal sp3-kluster, ser vi att vattnet alltid perko-
lerar. Vidare ser vi att om vi minskar antalet sp3-kluster s̊a minskar ocks̊a sannolikheten för
perkolation. Resultatet kan ocks̊a jämföras med teorin. Graferna i 28 och 29 liknar väl den
teoretiska perkolationströskelns utseende som visas i avsnitt 1.4, figur 19. Dessa observationer
och jämförelsen med teorin visar att resultatet vi kom fram till kan vara rimligt, men med
det sagt krävs fortfarande mer forskning kring ämnet.

För att utföra simuleringarna och producera graferna i figur 28 och 29 krävdes ungefär 500 000
CPU-timmar. Molekylärdynamiksimuleringar av den typen vi utfört är extremt beräknings-
kostsamma p̊a grund av den l̊anga simuleringstiden och den stora mängd partiklar involverade.
Simuleringarna utfördes av tv̊a beräkningskluster men om beräkningarna hade utförts av en
vanlig dator med 16 kärnor hade den behövt arbeta kontinuerligt i tre års tid för att uppn̊a
samma resultat.

Typiskt har tidigare studier simulerat mellan 0,1–1 ns. I v̊ar studie har simuleringstiderna varit
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mellan 6–24 ns. En 24 ns simulering inom molekylärdynamik är extremt beräkningskostsam
i termer av CPU-timmar. Vi hade tillg̊ang till beräkningskluster men om man saknar den re-
sursen är det sv̊art att utföra s̊adana l̊anga simuleringar, vilket kan resultera i att man missar
viktiga resultat. Vi ans̊ag därför att det var viktigt att l̊ata systemet simuleras tillräckligt
länge för att ha relaxerat och åtminstone n̊att ett metastabilt tillst̊and vilket i vissa fall
tog s̊a l̊ang tid som 24 ns, som exempelvis visas i grafen i figur 31. När man utför mole-
kylärdynamiksimuleringar m̊aste man dock väga vikten i simuleringstid gentemot antal simu-
lerade prover. Om man väljer att simulera sina prover i exempelvis 10 ns blir det p̊a bekostnad
av att man eventuellt inte har tillräckligt med beräkningstimmar och f̊ar välja att simulera
färre antal prover vilket i sig kan p̊averka resultatet. I v̊art fall utgörs varje datapunkt av ett
medelvärde av tio prover som alla körts i minst 15 ns. Tio prover per datapunkt utgör en
osäkerhet i resultatet, eftersom om ett enda prov ger avvikande data p̊averkar det datapunk-
ten med en vikt av 0,1. Ju fler prover som medelvärderas över, desto mer tillförlitligt blir
resultatet.

I genomförandet och planeringen av en studie finns det alltid flera olika vägar att anta
fr̊ageställningen p̊a. Med den valda metoden kommer ocks̊a begränsningar och felkällor som
borde vägas, diskuteras och minimeras. En s̊adan felkälla kan vara utförandet av konvergens-
kontrollen. Kontrollen utfördes genom att med erfarenhet och kunskap om termodynamiska
system för hand bedöma när ett prov n̊att termisk jämvikt. Men en s̊adan bedömning är just
en bedömning och ingen garanti för att systemet verkligen har minimerat sin fria energi. Det
kan vara s̊a som i exemplet i figur 31 att systemet befinner sig i ett l̊anglivat metastabilt
tillst̊and. Begränsningen och felkällan blir därför att ett system inte alltid kan simuleras hur
länge som helst, och inte heller hur stora som helst eftersom beräkningskostnaden i termer av
CPU-timmar växer i kvadrat i takt med storleken av systemet.

Innan perkolationsanalysen utfördes var vi tvungna att välja en metod för hur ett kluster ska
definieras och beräknas. Först valdes spatial binning-metoden, som g̊ar ut p̊a att gruppera ob-
jekt i mindre l̊ador som kallas för bins. Metoden kan användas för att definiera vilka partiklar
som ing̊ar i specifika kluster. Men under utförandet uppstod problem med metodens sätt att
definiera närmsta granne och det visade sig att metoden inte var tillräckligt precist för att
mäta kluster och att vissa partiklar identifierades att ej tillhöra kluster när de uppenbarligen
egentligen gjorde det. Det ledde till att istället för att använda spatial binning, användes ett
m̊att som gick ut p̊a att definiera positionerna hos partiklarna och beräkna skillnaden mellan
största och minsta koordinat tillhörande samma kluster.

Vidare utfördes simuleringarna under de termodynamiska antagandet att vi har en kanonisk
ensemble (NVT) med konstant volym och temperatur 300 K. Resultaten i figur 28 och 29
visade att perkolationssannolikheten ökar vid ökande sp3-klusterantal. Resultaten är baserat
p̊a v̊ara antaganden och begynnelsevillkor vilket kan utgöra en begränsning. Exempelvis är
simuleringarna begränsade till rektangulär geometri vilket gör att det finns bias för att vat-
tenkluster linjerar upp sig längs x-, y- eller p̊a diagonalen. Man hade i teorin kunnat simulera
med cirkulär geometri men d̊a uppst̊ar problem med hur randvillkoren ska definieras p̊a ett
effektivt sätt.

Vi har upptäckt huvudsakligen tre resultat som rör GO-flagans samspel med vatten. Vi
har sett att klusterstorlek och klusterfördelning av funktionella grupper spelar en roll i
hur vattnet väljer att väta mot flagan. Vi har sett att storleken p̊a flagan spelar en roll i
vätningsprocessen, och vi har sett att flagans dynamik och kurvatur spelar en viktig roll. Des-
sa resultat möjliggjordes genom att simulera en stor mängd prover, och att använda betydligt
mycket längre simuleringstider än tidigare studier. Det är med den här kunskapen vi hoppas
kunna bidra till en ökad först̊aelse för hur stora GO-flagor beter sig d̊a de exponeras för vat-
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ten, vare sig flagan är nedsänkt i vatten eller att vatten fr̊an luften ansamlas p̊a flagan. Vi
hoppas att studien kan bidra till att effektivisera storskalig produktion av grafen, i syfte att i
framtiden tillämpa materialet inom alla dess potentiella användningsomr̊aden som exempelvis
funktionella material och printad elektronik.

Den här studien är en liten del av ett större projekt som sträcker sig flera år in i framtiden.
Vi har genom den här undersökningen bildat en ökad först̊aelse för hur en grafenoxidflaga
beter sig i sm̊a mängder vatten. De simuleringar vi utförde innebar att endast ett monolager
vattenmolekyler fick sprida sig p̊a en sida av flagan. Det visar sig dock intressant att undersöka
vätning d̊a vatten till̊ats ansamlas p̊a bägge sidor av flagan och blir naturligt nästa steg i
projektet. Det slutgiltiga m̊alet med projektet är att först̊a hur stora mängder grafenoxid
beter sig i en lösning likt den i figur 9. Det krävs fortfarande mycket forskning kring ämnet
och den här studien f̊ar tjäna som en liten pusselbit i den stora bilden att först̊a grafenoxids
samspel med vatten.
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Bilaga A
A.0.1 OVITO

OVITO är ett grafiskt användargränssnitt och ett verktyg för att visualisera och analysera
system av växelverkande partiklar. OVITO fungerar utmärkt till att analysera och okulärt
undersöka enstaka prov eftersom det görs för hand, men p̊a grund av den stora datamängd vi
hanterar m̊aste OVITO kompletteras av de automatiseringsalgoritmer som skrevs i Python.
Figur A.0.32 är en skärmdump och ett exempel p̊a hur gränssnittet ser ut i OVITO. Figur
A.0.33 är ett exempel p̊a hur användargränssnittet av pipeline-konceptet i OVITO används
för att modifiera en analys.

Figur A.0.32: OVITO skärmdump. Figuren är ett exempel p̊a hur en analys i OVITO kan se
ut. I panelen till höger om grafenflagan till̊ats användaren välja olika modifierare som utförs
i kronologisk ordning. I den aktuella skärmdumpen har klusteranalys och färgkodning valts.
Panelen under grafenflagan visar data som kan extraheras fr̊an OVITO med Pythonkod.
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Figur A.0.33: Pipeline-konfigurationer i OVITO. Skärmdumpen är ett exempel p̊a hur man
använder pipeline-konceptet för att modifiera sin analys. I detta fallet har färgkodning och
klusteranalys valts. Längst till höger visas en lista p̊a alla modifierare som kan användas.
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Bilaga B
B.1.2 H20Perkolationsanalys.py

Koden utför perkolationsanalys p̊a H2O-molekylerna. Först importeras data fr̊an OVITOs
klusteranalysen, sedan utförs perkolationsanalys genom att definiera största och minsta x-
och y-koordinater hos de största klustret av varje prov. Koden lägger sedan till informationen
i en Jsonfil.

1

2 import time

3 import matplotlib.pyplot as plt

4 from ovito.io import *

5 from ovito.modifiers import *

6 from ovito.data import *

7 from ovito.pipeline import *

8 import numpy as np

9 import os

10 import json

11 import pandas as pd

12

13 arr = [] #tom lista

14 perc_xlist = [] #tom lista

15 perc_ylist = [] #tom lista

16

17 # Data import:

18 os.getcwd ()

19 for root , dirs , files in os.walk(r’D:\ Kandidatarbete\SS_final ’): #letar igenom

directory

20 for name in files:

21 if (name.startswith(’Final ’)):

22 pipeline = import_file(os.path.join(root , name)) #OVITO pipeline

23

24 # Select type:

25 pipeline.modifiers.append(SelectTypeModifier(types ={1, 3, 4, 5, 6,

13}))

26

27 # Delete selected:

28 pipeline.modifiers.append(DeleteSelectedModifier ())

29

30 # Cluster analysis:

31 pipeline.modifiers.append(ClusterAnalysisModifier(

32 cutoff =3.4,

33 sort_by_size=True ,

34 unwrap_particles=True ,

35 compute_gyration=True ,

36 cluster_coloring=True))

37

38 # Expression selection:

39 pipeline.modifiers.append(ExpressionSelectionModifier(

40 expression=’ SourceFrame ==200 && Cluster ==1 && Position.Y<5 ||

Position.Y>190’))

41 data = pipeline.compute(frame =200) # compute pipeline

42 H20count = data.attributes[

43 ’ClusterAnalysis.cluster_count ’] # ger totala antal

vattenkluster

44 H20samplename = data.attributes[’SourceFile ’] # Sourcefile

45 H20largestsize = data.attributes[’ClusterAnalysis.largest_size ’]

# s t r s t a clustrets storlek

46 pos = data.particles["Position"][data.particles[
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47 "Cluster"] == 1] # plockar

ut alla positioner f r Cluster nr. 1

48 max_x = max(

49 pos[:, 0]) # identifierar s t r s t a x-koordinaten med

indexering

50 min_x = min(pos[:, 0]) # identifierar minsta x-koordinat med

indexering

51 s t r n g = "" # skapar en tom s t r n g , l g g e r in siffrorna som

extraheras i f r n sourcefile

52 for i in H20samplename: # loopar igenom s t r n g e n sourcefile ,

letar efter siffror att extrahera

53 if i.isdigit (): # om det r en siffra i min s t r n g , s

l g g e r vi till siffran i den tomma s t r n g e n .

54 s t r n g += i # l g g e r till siffran i den tomma s t r n g e n

" s t r n g "

55 arr.append(

56 s t r n g )

57 print("Sample nr: ", s t r n g ) # extraherade siffrorna ligger i

variabeln s t r n g , det r sample nr.

58 print(’Source File: ’, H20samplename) #printar olika v r d e n

59 print(’ S t r s t a x koordinat:’, max_x)

60 print(’minsta x koordinat:’, min_x)

61

62 differens_x = max_x - min_x # Skillnaden mellan x_min och x_max

u t g r storleken/ u t s t r c k n i n g av klustret.

63 print(’klustrets u t s t r c k n i n g i x-led: ’, differens_x)

64

65 max_y = max(pos[:, 1]) # identifierar s t r s t a y koordinaten

66 min_y = min(pos[:, 1]) # identifierar minsta y koordinat

67 print(’ S t r s t a y koordinat:’, max_y)

68 print(’minsta y koordinat:’, min_y)

69 differens_y = max_y - min_y # Skillnaden mellan y_min och y_max

u t g r storleken/ u t s t r c k n i n g av klustret.

70 print(’klustrets u t s t r c k n i n g i y-led: ’, differens_y)

71

72 if differens_x >= 198: #if else villkor definierar perkolation

73

74 perc_x = 1

75 print(’perc_x: ’, perc_x)

76 updatedict = {"Perc_x": perc_x} #uppdaterar dictionary

77 # write_json(updatedict)

78 else:

79 perc_x = 0

80 print(’perc_x: ’, perc_x)

81 updatedict = {"Perc_x": perc_x} #uppdaterar dictionary

82 # write_json(updatedict)

83 if differens_y >= 198:

84 perc_y = 1

85 print(’perc_y: ’, perc_y)

86 updatedict = {"Perc_y": perc_y ,

87 "H20count": H20count} # skapar dictionary med

perc och H20 som l g g s in i json filen.

88

89 else:

90 perc_y = 0

91 print(’perc_y: ’, perc_y)

92 print(’H20 cluster count: ’, H20count)

93 print(’H20 cluster size’, H20largestsize)

94 updatedict = {"Perc_y": perc_y , "Perc_x": perc_x , "H20count":

H20count} #uppdaterar dictionary

95 print(updatedict)
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96 perc_xlist.append(perc_x) # en lista med informationen om perc_x

r 0 eller 1

97 perc_ylist.append(perc_y) # en lista med informationen om perc_y

r 0 eller 1

98

99 print()

100 filename = ’sample_info.json’

101 with open(filename ,

102 ’r+’) as file: # ppnar json filen och koden nedan

uppdaterar json filen med dictionary

103 # updatedict som jag skapar ovan med

perc_x ,perc_y och H20count.

104 file_data = json.load(file) # parse till python dict()

105 file_name = "sample_" + s t r n g #variabel f r korrekt

numrering av sample nr

106 file_data[file_name ]. update(updatedict) # uppdaterar json

filen , l g g e r till datan i r t t sample_nr.

107 file.seek (0)

108 json.dump(file_data , file , indent =4) # dumpar tillbaka till

json format.

109

110 arr = [int(i) for i in arr] # konverterar till integers , arr r en lista med

sample nr.

111 print("lista med sample nr som har g e n o m g t t perkolationsanalys: ",

112 arr) # lista med sample nr som g e n o m g t t perkolationsanalys.

113

114 twoDarray = np.array(list(zip(perc_xlist ,

115 perc_ylist))) # 2D lista med perc_x och perc_y

116 print(np.shape(twoDarray))

117 print(twoDarray , ’denna lista r perc_x och perc_y ’)

118

119 su = [sum(i) for i in

120 twoDarray] # itererar igenom min 2d lista med perc_x och perc_y och

summerar varje rad f r sig.

121 # b d e perc_x och perc_y =0, medans om summan r 2 s perkolerar b d a , om

summan r 1 s perkolerar en av riktningarna

122 print(’summan av raderna , a l l t s summerar perc_x och perc_y ’, su)

123 perc_x_or_y = su.count (1) # a n v n d e r count f r att r k n a hur m n g a

g n g e r vi s t t e r p perc_x OR perc_y.

124 perc_x_and_y = su.count (2) # a n v n d e r count f r att r k n a hur m n g a

g n g e r vi s t t e r p perc_x AND perc_y.

125 perc_no = su.count (0) # a n v n d e r count f r att r k n a hur m n g a g n g e r vi

s t t e r INGEN perkolation.

126 print(’antal g n g e r dessa prover perkolerar i x ELLER y riktning: ’,

perc_x_or_y)

127 print(’antal g n g e r dessa prover perkolerar i x OCH y riktning: ’,

perc_x_and_y)

128 print(’antal g n g e r dessa prover ej perkolerar ’, perc_no)

129

130 def concatenatelist ():

131 concatanatedlist = np.array(list(zip(arr ,

132 su))) # den h r listan kopplar

sample nr till 0,1 eller 2. 0 i n n e b r ingenperkolering , 1 i n n e b r

perc_x OR perc_y och 2 i n n e b r perc_x AND perc_y

133 print(concatanatedlist)

Listing 1: Perkolationsanalys av H2O
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B.1.3 Estimatep3.py

Koden importerar data fr̊an OVITOs pipelineanalys som är en klusteranalys av sp3. Koden
numrerar sedan alla prover och sparar informationen fr̊an klusteranalysen för varje prov i en
txtfil.

1

2 from ovito.io import

3 from ovito.modifiers import

4 from ovito.data import

5 from ovito.pipeline import

6 import numpy as np

7 import matplotlib.pyplot as plt

8

9 # Data import:

10 pipeline = import_file( r’D:\ Kandidatarbete\OVITO Molecular_dynamics samples\

Samplesdata\ae0 .50\ go_200x200A2_c ’

11 r’o7.00 _ae0 .50 _sample *.data’,

12 atom_style=’full’) #importerar alla samples i f r n directory genom search

pattern

13

14 # Select type:

15 pipeline.modifiers.append(SelectTypeModifier(types ={1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13}))

16

17 # Delete selected:

18 pipeline.modifiers.append(DeleteSelectedModifier ())

19

20 # Select type:

21 pipeline.modifiers.append(SelectTypeModifier(types ={3}))

22

23 # Cluster analysis:

24 pipeline.modifiers.append(ClusterAnalysisModifier(

25 neighbor_mode=ClusterAnalysisModifier.NeighborMode.Bonding ,

26 cutoff =3.4,

27 only_selected=True ,

28 sort_by_size=True))

29

30 export_file(pipeline , "testfil.txt", "txt/attr",

31 # exporterar klusteranalysdatan f r n pipeline , och sparar i ett

textdokument som d p s till testfil.txt

32 columns =["ClusterAnalysis.cluster_count", ’SelectType.num_selected

.2’],

33 multiple_frames=True , start_frame =0)

34

35

36 file_data = np.loadtxt("testfil.txt", dtype=float) # konverterar min textfil

till en nump array

37 print("Storlek p datan:", file_data.shape)

38 print("en nympy array:\n", file_data)

39 print(type(file_data))

40 kolumn1 = file_data[:, 0] # plockar kolumn 1

41 kolumn2 = file_data[:, 1] # plockar kolumn 2

42 quotient = kolumn1 / kolumn2 # dividerar kolumnerna elementvis , vid antal

kluster/tot antal av typ 3

43 print(kolumn1 , kolumn2)

44 print(quotient)

45

46

47 fmt = ’%d’, ’%d’,’%1.9f’ #dessa rader appendar mitt estimerade p v r d e som

sista kolumn i testfil.txt

48 dataset = np.genfromtxt(’testfil.txt’)
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49 d = quotient

50 d = np.reshape(d, (dataset.shape[0], 1))

51 result = np.append(dataset , d, 1) # append till sista kolumn

52 np.savetxt(’testfil.txt’, result , delimiter=" ", fmt=fmt) #sparar som ny fil.

53

54

55 with open(’testfilslutprodukt.txt’, ’w’) as file3: #sammanfogar t v txtfiler ,

numreringen och datan f r n analys

56 with open(’listan.txt’, ’r’) as file1:

57 with open(’testfil.txt’, ’r’) as file2:

58 for line1 , line2 in zip(file1 , file2): #listan.txt sammanfogas

med testfil.txt

59 print(line1.strip(), line2.strip(), file=file3)

Listing 2: Estimatep3

B.1.4 Numrering.py

Koden använder OS biblioteket för att söka igenom och extrahera filer ifr̊an en fillista. Koden
läser in alla txtfiler som strängar och plockar sedan ut alla siffror som finns i varje sträng.
Sedan plockas sista siffran ut genom indexering eftersom den siffran alltid korresponderar till
korrekt provnummer. Siffran läggs sedan till i en lista, sorteras i ordning och sparas sedan i
en txtfil. Koden utvecklades p̊a grund av att vissa provnummer saknades i fillistan, s̊a när
analysen utfördes korresponderade numreringen inte till korrekt prov.

1

2 import os

3 import numpy as np

4 list = []

5 def order_list ():

6 path = r’D:\ Kandidatarbete\run february \200 x200A2\co7 .00\ ae0 .50\SS\

SS_final ’

7 os.chdir(path) # a n v n d e r OS bibliotek till att s k a genom och extrahera

filer

8 for file in os.listdir ():

9 if file.endswith("restart_1"):

10 file_path = f"{path }\{ file}"

11 newstr = ’’.join((ch if ch in ’0123456789 ’ else ’ ’) for ch in

file_path) #string extraherar siffror

12 orderedlist = [int(i) for i in newstr.split ()] # r k n a r upp alla

siffror som finns i s t r n g e n

13 #print(listOfNumbers)

14 #print(listOfNumbers [-1])

15 list.append(orderedlist [-2]) # l g g e r till sista siffran dvs den

som korresponderar till sample#

16 #print(list)

17 #print(list)

18 #list.sort() #listan ovan r lite scrambled s jag ordnar den med sort()

19

20 order_list ()

21

22 print(list)

23 textfile = open("finalsimulationnumrering.txt", "w+")

24 for element in list:

25 textfile.write(str(element) + "\n")

26 textfile.close ()

Listing 3: Numrering av prover
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B.1.5 xJsonplot.py

Koden plottar antal perkolerande kluster mot sp3-klusterantal. Koden öppnar först Jsonfilen
och översätter information om perc x och perc y till ett python-dictionary. Sedan skapas tom-
ma listor som hanterar data. For-loopen räknar antal perkolerande kluster inom de intervall
som väljs p̊a x-axeln. Koden konstruerar i princip allts̊a varje x-punkt för sig. För att plotta
den kompletta grafen krävs att scriptet körs separat för de olika önskade intervallen p̊a x-axeln
separat.

1 import json

2 import numpy as np

3

4 with open(’sample_info.json’, ’r’) as f: # ppnar json filen

5 json_object = json.loads(f.read()) # parsear till python dict

6

7 emptylistx = list() # skapar tom lista

8 emptylisty = list() # skapar tom lista

9 for i in range(1, 4061): # loopar igenom alla samples i json filen och kikar

vilka samples som har en viss

10 # sp3 kluster_count. Och om dem har de givna v r d e t s extraherar jag

perc_x och perc_y och sparar dem i variabler

11 if json_object[’sample_ ’ + str(i)][’sp3_cluster_count ’] >= 399 and

json_object[’sample_ ’ + str(i)][’sp3_cluster_count ’] <=401 : # om sp3

clustercount r lika med ett visst v r d e , s k r vi koden nedan.

12 print(’samplenr: ’, i, json_object[’sample_ ’+str(i)])

13 perc_x = json_object[’sample_ ’+str(i)][’Perc_x ’] # genom att med

indexering g in i dictionary json_object s

14 # extrahera jag perc_x informationen och l g g e r den i en variabel

15 perc_y = json_object[’sample_ ’ + str(i)][’Perc_y ’] # samma som ovan

fast med perc_y.

16 emptylistx.append(perc_x) # appendar mina perc_x till den tomma

listan

17 emptylisty.append(perc_y) # appendar mina perc_y till den tomma

listan

18

19 print(emptylistx) # den h r listan r alla perc_x

20 print(emptylisty) # den h r listan r alla perc_y

21

22 twoDarray = np.array(list(zip(emptylistx , emptylisty))) # 2D lista med perc_x

och perc_y

23 print(’shape: ’, np.shape(twoDarray)) # shape r (rad ,kolumn) varje rad r

[perc_x , perc_y]

24 print(’denna lista r perc_x och perc_y specifikt de specifikt valda sp3

klustercount: ’)

25 print(twoDarray) # notera att perc= -1 r bara d r f r att det m s t e vara

en entry i alla keys , men -1 ska ignoreras.

26

27 su=[sum(i) for i in twoDarray] # itererar igenom min 2d lista med perc_x och

perc_y och summerar varje rad f r sig.

28 # Jag vet att om summan r noll s r ju b d e perc_x och perc_y =0. Medan

om summan r 2 s perkolerar b d a ,

29 # och om summan r 1 s perkolerar en av riktningarna

30 print (’summan av raderna , a l l t s summerar perc_x och perc_y ’,su)

31 perc_x_or_y = su.count (1) + su.count (2) # a n v n d e r count f r att r k n a hur

m n g a g n g e r vi s t t e r p perc_x OR perc_y ,

32 # Men i detta fall s m s t e ju x OR y ven innefattas av x AND y.

33 perc_x_and_y = su.count (2) # a n v n d e r count f r att r k n a hur m n g a

g n g e r vi s t t e r p perc_x AND perc_y.

34 perc_no = su.count (0) # a n v n d e r count f r att r k n a hur m n g a g n g e r vi

s t t e r INGEN perkolation.
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35 print(’antal g n g e r dessa prover perkolerar i x ELLER y riktning: ’,

perc_x_or_y)

36 print(’antal g n g e r dessa prover perkolerar i x OCH y riktning: ’,

perc_x_and_y)

37 print(’antal g n g e r dessa prover ej perkolerar ’, perc_no)

38 # notis : perc = -1 i n n e b r att perkolationen inte ens existerar eller har

u t f r t s .

39

40 import matplotlib.pyplot as plt

41 import numpy as np

42

43 x_axeln = [100 ,200 ,300 ,400 ,500 ,600]

44 y_axeln = [0,3,4,7,10,2]

45

46 plt.plot(x_axeln ,y_axeln)

47 plt.show()

Listing 4: Plot av data
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