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Samenvatting. 

Oppervlaktegolven op beide zijden van een dunne, vrije, vloeistoffilm, die 

gestabiliseerd is met een ionogene zeep, kunnen gekoppeld zijn door irlcer

actiekrachten die in de film ( het zeepvlies ) aanwezig zijn. 

De rimpelingen op beide oppervlakken, die ontstaan t.g.v. de thermische be

weging van de moleculen, kunnen allereerst ontbonden worden in een som van 

Fouriercomponenten. Iedere Fouriercomponent afzonderlijk kan daarna weer 

ontbonden worden in een bewegingstype waarbij de dikte van de film niet 

verandert ("stretching mode") en een bewegingstype waarbij wel fluctuaties 

in de dikte van de film optreden ("squeezing mode"). 

De interactie tussen de twee wanden van een zeepvlies is alleen een functie 

van de dikte (en de samenstelling) van het vlies zodat de invloed van de 

interacti~ (electrische dubbellaagrepulsie en Landon-Van der Waalsattractie) 

op de demping van de rimpelingen alleen merkbaar is bij de "squeezing mode". 

Doel van het onderzoek is om uit de demping van de diktefluctuaties als 

functie van de tijd, informatie te verkrijgen omtrent de viscositeit van de 

vloeistof waaruit de film bestaat en de interactiekrachten die in de film 

aanwezig zijn. 

De dynamica van de diktefluctuaties werd experimenteel onderzocht m.b.v. 

laser beat spectroscopie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de statistische 

eigenschappen van het door het zeepvlies verstrooide laserlicht. Door de 

geometrie van de opstelling te variëren is het mogelijk een gedeelte van het 

spectrum van de rimpelingen te bestuderen. 

Bij de experimenten wordt de autocorrelatiefunctie van de verstrooide inten

siteit gemeten en dit levert ons een relaxatietijd die beschreven kan worden 

in termen van demping van de diktefluctuaties. 

Toepassen van de door Levich ontwikkelde hydrodynamische theorie over opper

vlaktegolven, met de geschikte randvoorwaarden, op de rimpelingen op beide 

oppervlakken van de film levert de dispersierelatie voor de diktefluctuaties. 

Dm de verkregen meetresultaten te kunnen interpreteren, met bestaande theo

rieën over interactiekrachten, moet het systeem in thermodynamisch even

wicht zijn. Dit stelt hoge eisen aan de conditionering van de meetopstelling. 

De afdichting en temperatuurregeling van de meetopstelling zijn zodanig ver

beterd dat de nu mogelijk is om reproduceerbaar vliezen te maken met even

wiehtsdiktes die op grond van de theorie verklaard kunnen worden. 
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Het blijkt dat de resultaten, die bij de metingen verkregen zijn, geïnter

preteerd kunnen worden met een dispersierelatie voor de "squeezing mode" 

die afgeleid is onder de voorwaarde dat de tangentiële vloeistofsnelheid 

aan beide wanden van de film gelijk aan nul is. 

Bij de vergelijking van de experimentele resultaten met bestaande theo

rieën blijkt dat alleen voor een bepaald golflengtegebied van de rimpe

lingen een goede overeenstemming wordt gevonden. 
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1. Inleiding. 

Ten gevolge van de thermische beweging van de moleculen zijn oppervlakken 

van vloeistoffen nooit helemaal vlak. Deze ruwheid wordt geïllustreerd door

dat men een vloeistofoppervlak kan zien als het door een lichtbundel wordt 

getroffen. Het meeste licht wordt ~1eliswaar gebroken en gereflecteerd maar 

een klein gedeelte wordt t.g.v. de oppervlakterimpelingen, in alle richtingen 

diffuus verstrooid. Deze verstrooiingseigenschappen maken het mogelijk om 

oppervlakterimpelingen te bestuderen met behulp van lichtverstrooiingstech

nieken. 

Het totale spectrum van de rimpelingen kan men opgebouwd denken uit een 

som van Fouriercomponenten. 

Reeds in 1913 heeft Mandelstam[1] aangetoond dat iedere Fouriercomponent 

beschouwd kan worden als een onafhankelijke vrijheidsgraad van het systeem. 

Hij toonde eveneens aan, hierbij voortbouwende op de theorie van Einstein 

uit 1910 [2], dat het tijdsgemiddelde van de amplitudo van iedere component 

afzonderlijk, volledig bepaald wordt door de eis dat de toename van de vrije 

energie, door het ontstaan van de rimpeling, gelijk is aan de equipartitie

energie (~kT). Voor een uitgebreid historisch overzicht zie bijv. [3]. 

De lichtverstrooiingstechnieken die voor de bestudering van oppervlakte

rimpelingen gebruikt worden kan men onderscheiden in twee groepen. De eerste 

en tevens oudste methode berust op het meten van de gemiddelde intensiteit 

van het licht dat in een bepaalde richting verstrooid wordt. Dit soort meting

en aan vrije vloeistofoppervlakken levert informatie over de oppervlakte- of 

grensvlakspanning van de vloeistof in evenwicht met zijn damp. 

Naast deze z.g. integrale lichtverstrooiingstechniek bestaat er een techniek 

waarbij het vermogensspectrum van het licht,dat in een bepaalde richting 

verstrooid wordt, gemeten wordt. Deze, dynamische, lichtverstrooiingstech

niek is mede mogelijk gemaakt door de komst van de laser. De coherentie

eigenschappen van deze lichtbron maken haar uitermate geschikt voor dit soort 

technieken. 

Meting van het vermogensspectrum van het verstrooide licht stelt ons in staat 

om de dynamica van oppervlaktegolven te bestuderen. Zijn de oppervlakterimpe

lingen bijv. lopende elastische golven dan wordt het vermogensspectrum van 

het verstrooide licht, ten gevolge van het Doppler-effect, opgesplitst in 

twee lijnen. Deze lijnen liggen symmetrisch t.o.v. de frequentie van het op

vallende licht. De frequentieverschuiving is een maat voor de oppervlakte-

of grensvlakspanning van de vloeistof. 
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Een eventuele demping van de oppervlaktegolven komt tot uitdrukking in een 

lijnverbrèding. Deze lijnverbreding kan men in het geval van vrije vloeistof

oppervlakken relateren aan de viscositeit van de onderliggende vloeistof. 

De dynamische lichtverstrooiing geeft dus meer informatie dan de eerst~e

noemde statische methode. 

In het geval van een vrije vloeistoffilm, d.w.z. een vloeistoflaag die twee 

grensvlakken damp/vloeistof heeft, zijn er rimpelingen op beide grensvlakken 

aanwezig. Wanneer er tussen de twee grensvlakken een wisselwerking is dan 

kan deze wisselwerking invloed hebben op het gedrag van de rimpelingen op 

elk der oppervlakken. Zeepvliezen zijn zulke vrije vlo~istoffilms waar een 

duidelijke interactie tussen de beide grensvlakken aanwezig is. Zoals we 

dan ook zullen zien kan men, door het gedrag van oppervlakterimpelingen 

op deze films te bestuderen, inderdaad iets te weten komen omtrent deze 

interactie. 

De kennis van deze interactie is voor de colloidchemie van belang omdat 

zeepvliezen als model voor meer complexe colloidchemische systemen gebruikt 

worden. De krachten die de stabiliteit van deze systemen bepalen zijn ook 

aanwezig in zeepvliezen. 

In 1963 heeft Vrij [3] een theorie opgesteld die het mogelijk maakt om de 

intensiteit van het door een zeepvlies verstrooide licht te koppelen aan de 

interactiekrachten, die in een zeepvlies aanwezig zijn. 

Naast de al bestaande integrale lichtverstrooiingstechniek bestaat op het 

Van 't Hofflaboratorium sinds enkele jaren ook de mogelijkheid om dynamische 

lichtverstrooiing aan zeepvliezen te meten. 

De meetmethode die voor de studie van de dynamica van thermisch geëxciteerde 

oppervlaktegolven op vrije vloeistoffilms gebruikt wordt staat in de litera

tuur bekend als laser beat spectroscopie. Voor de eerste resultaten die 

Fijnaut en Vrij m.b.v. deze techniek verkregen hebben wordt verwezen naar (4]. 

Het onderzoek dat in dit verslag beschreven wordt heeft eveneens betrekking 

op dynamische metingen aan zeepvliezen met behulp van laser beat spectroscopie. 

De rimpelingen op beide oppervlakken van de film kunnen ontbonden worden in 

een bewegingstype waarbij de dikte van de film niet verandert ("stretching 

mode") en een bewegingstype waarbij de dikte van de film wel verandert 

("squeezing mode"). Als de interactie tussen de twee wanden van de film alleen 

een functie van de dikte en van de samenstelling van de film is,dan zal de 

invloed van deze interactie alleen merkbaar zijn op een eventuele demping 

van rimpelingen van het "squeezing mode" type. Bij het eerstgenoemde bewegings

type ("stretching mode") beweegt de film als het ware als een elastisch 

membraan. 
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Doel van het onderzoek is nu om uit de demping, als functie van de tijd, 

van diktefluctuaties van het "squeezing mode"-type informatie te verkrijgen 

omtrent de interactie die er in de film aanwezig is. Hiertoe wordt in hoofd

stuk 2 uit de hydrodynamica van oppervlaktegolven een dispersierelatie 

afgeleid die een verband legt tussen meetbare grootheden en de interactie

krachten. Verder wordt in hoofdstuk 2 een korte samenvatting van de theorie 

van de meetmethode gegeven. 

In hoofdstuk 3 worden de meetopstelling, de meetmetode en de gebruikte ma

terialen beschreven en worden enkele meetresultaten weergegeven. 

Hoofdstuk 4 is tenslotte gewijd aan de interpretatie van de meetresultaten 

en een vergelijking van deze resultaten met bestaande theorieën. 

Om de verkregen meetresultaten te kunnen interpreteren met bestaande theo

rieën over interactiekrachten moet het systeem in thermodynamisch even

wicht zijn omdat deze theorieën thermodynamisch evenwicht veronderstellen. 

Dit stelt hoge eisen aan de conditionering van de meetopstelling omdat 

een zeepvlies een relatief groot oppervlak heeft (ca. 3 cm2 ) terwijl het 

volume t.o.v. hiervan zeer klein is (de films hebben diktes tussen 35 en 

70 nm). Hierdoor kan bij aanwezigheid van kleine temperatuurgradiënten, 

door toedoen van verdamping, de samenstelling van het vlies geheel anders 

worden als die van de moederoplossing waaruit de film getrokken is. Er is 

door ons dan ook veel aandacht aan de temperatuurregeling en de afdichting 

van de meetopstelling besteed. 
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2. Theoretisch gedeelte. 

2.1 Interactiekrachten in~ zeepvlies. 

2.1.1 Beschrijving~ het systeem. 

Een vertikale circulaire vloeistoffilm bevindt zich in een houder en is 

in direct contact met de voorraadoplossing waaruit de film getrokken 

is;zie fig. 2.1.0e film met de voorraadoplossing bevindt zich, in even

wicht met zijn damp bij atmosferische druk en kamertemperatuur, in een 

vat dat volledig van de omgeving geïsoleerd is. Het geheel wordt ver

ondersteld in thermodynamisch evenwicht te zijn. 

H 

vke~ hou.d-t r ( 91 u) 

i:tei'V lc:-es i f = z.o mm 

voorra. Q. d.op I o 6 s .,;...f 

Q) voor0.0.!\1:.:C.h~ b) i:~"Qctt\ttCht 

Fig. 2.1 Schematische voorstelling van het systeem. 

In de film kunnen we twee gebieden onderscheiden (zie fig. 2.1 b): 

a) Een dun (35 à 700 nm), vlak, gedeelte in het midden. 

b) Een dik gekromd gedeelte aan de rand; de z.g. nPlateaubordern. 

Tengevolge van de kromming van de nbordern zal er een drukverschil heer

sen tussen de vloeistof in de nbordern en de aangrenzende dampfase, de 

zogenaamde Laplacedruk. Omdat er zowel een drukevenwicht binnen de film 

als in de dampfase is, betekent dit, dat er in het vlakke middengedeelte 

ook een druksprong over het grensvlak vloeistof/damp moet zijn. Deze 

druk noemt men de ndisjoining pressuren (splijtdruk) 1f . In de even

wichtssituatie, d.w.z. als de filmdikte niet meer verandert als functie 

van de tijd, moet voor de hele film de volgende relatie voor de drukken 

gelden: 

P+ TT+ Pc :::o 
( 2 .1 ) 
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Hierin is P de hydrostatische druk die gegeven wordt door: 

P =dichtheid van de oplossing (meestal gelijk aan 1ooo ~·m-1 genomen) 

~=versnelling van de vrije val (=9,81 m-s~) 

H=hoogteverschil tussen de plaats in het vlies waar men meet en de 

en de vloeistofspiegel van de voorraadoplossing; zie fig. 2.1 a. 

lT="disjoining pressure" 

fc=capillaire druk (Laplacedruk) die gegeven wordt door: 

( 2. 2) 

(2.3) 

~~de oppervlaktespanning van de film in het punt waar R,en R1 de hoofd

kromtestralen van'tfilmoppervlak zijn ( R1 en R-z.>o). 

In dit verslag zal alleen aandacht besteed worden aan het dunne, vlakke, 

gedeelte van de film. Omdat hier~: o , reduceert (2.1) hier tot: 

T\-t-P=o (2.4) 

Wat kunnen nu de componenten zijn waaruit Tf opgebouwd is ? 

In het meest eenvoudige geval kunnen we ons de "disjoining pressure" op

gebouwd denken uit twee termen: 

1) Eer repulsieve term (electrische dubbellaagrepulsie; zie 2.1.2). 

2) Een attractieve term (London-Van der Waalsattractie; zie 2.1.3). 

Deze twee termen samen, staan in de literatuur over stabiliteit van 

colloidale systemen bekend als de DLVO-theorie Qerjaguin,landau, ~erwey 

en Overbeek ). 

Om deze theorie nog wat nader te kunnen toelichten moeten we wat nauwkeuri

ger naar de structuur van het vlakke middengedeelte van de film kijken. 

Algemeen wordt aangenomen dat een zeepvlies een "sandwich"-structuur heeft 

zoals die in figuur 2.2 weergegeven is. 
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2.1.2 Electrische dubbellaagrepulsie. 

Omdat onze vliezen gestabiliseerd zijn met een ionogene zeep hebben we 

als het ware te maken met twee geladen "platen" die zich op een afstand h 
van elkaar bevinden (zie fig. 2.2). Oe lading van beide "platen" is van 

gelijk teken zodat ze elkaar bij korte nadering af zullen stoten en op 

deze manier het verder dunner worden van de film verhinderen. Oe tegen

ionen kunnen echter vrij in de waterachtige kern bewegen zodat er aan het 

grensvlak water/monolaag een electrische dubbellaag gevormd zal worden. 

De zeep die wij voor de stabilisatie van onze vliezen gebruikt hebben is 

hexadecyl-trimethyl-ammoniumbromide (HDTAB). Dit is een kationische zeep, 

zodat de oppervlaktelading positief is. Oe tegenionen zijn de (negatieve) 

bromide ionen van de zeep plus eventueel nog aanwezige Br ionen van extra 

toegevoegd kaliumbromide. Deze tegenionen schermen de lading aan het opper

vlak af waardoor de invloedssfeer van deze lading afneemt. Door de tegen

ionencontratie te variëren kan de ~fstand waarover de invloed van de opper

vlaktelading zich uitstrekt gevarieërd worden. 

De repulsie t.g.v. electrische dubbellagen is in de theorie over de stabili

teit van hydrofobe colloïden volledig uitgewerkt en kan zonder veel moeite 

omgewerkt worden voor de eenvoudige geometrie van een zeepvlies. Zie bijv. 

Sheludko [5]. We zullen hier volstaan met het noemen van het eindresultaat. 

Oe (afstotende) kracht per oppervlakte-eenheid t.g.v. de electrische dubbel

lagen, Trteth), wordt voor een 1-1 electrolyt gegeven door: 

(2. 5) 

Waarin: ~ = functie van de wandpotentiaal, t , 

(2.6) 
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k -J.) _1 

iconstante van Boltzmann(= l,H X to J.K 

%=waarde van de potentiaal aan de wand (V); +o = o in de bulkoplossing. 

C~totale tegenionencontratie in de bulkoplossing (kmot/~1 } 
€

0
=elementaire lading(: 1,bo2-X lo-•q C) 

h=afstand van de ladingsvlakken (dikte van de waterlaag) (tn) 

R=gasconstante (= 8,31xtol J.kmoC~ k-
1

) 

T=absolute temperatuur ( K) 

"=reciproke dubbellaagdikte (m-1
): 

~~relatieve diëlectrische constante 
-ll. 2. -1 -Z ) 

t.=diëlectrische constante van het vacuum (= 9,8S x lo C · N · m 
~" -1 ) _,(=getal van Avogadro (= b,on x lo kmoe 

(2. 7) 

De oplossingen die we voor onze experimenten gebruikt hebben bevatten naast 

zeep (plus eventueel nog extra zout) ook nog 1 mol/1 glycerol(om redenen 

die nog duidelijk gemaakt zullen worden). Deze toevoeging beïnvloedt de 

diëlectrische constante (en dus ook de brekingsindex). Bij een concentratie 

van 1 molair glycerol is tr gelijk aan 74.0 i.p.v. 78,5 voor zuiver water 

bij 300 K. Oe brekingsindex blijkt gelijk te zijn aan 1,345 i.p.v. 1,333. 

Invullen van deze waarde voor Er in de betrekkingen (2.5) en (2.7) geeft 

bij een temperatuur van 300 K de volgende uitdrukkingen voor k en "Tfet th) : 

Ie\ = A ..Jë; 

q 
met: A= ~.38 )( to 

tlz. k ,-!{ 
rn mo-t. 

a_ -11 
met: 107.::: 1,l.(o x 10 N 

(2.8) 

( 2. 9) 

De reciproke dubbellaagdikte. ~ • geeft de afstand aan waar de waarde van 

de potentiaal 1/e maal de waarde aan de wand bedraagt. Aan de formules voor 

k en ~t(~ kunnen we zien dat we door de tegenionenconcentratie. Ct• te 

variëren inderdaad de invloedssfeer van ITeelh) kunnen veranderen. Met toenemen

de ionenconcentratie kunnen we dunnere evenwichtsfilms verwachten. 
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2.1.3 Landon-Van der Waalsattractie. 

De Van der Waalsattractie is een aantrekkende kracht tussen de moleculen en 

zij vindt haar oorsprong in de z.g. geïnduceerde dipool-dipoolwisselwcrking. 

Deze Van der Waalsattractie wordt ook merkbaar wanneer men twee macroscopi

sche lichamen zeer dicht bij elkaar brengt. De geïnduceerde dipool-dipool

wisselwerking tussen twee macroscopische lichamen noem~ak Landon-Van der 

Waalsattractie. Hamaker [6] heeft in 1937 een quantitatieve theorie opge

steld voor de interactie tussen twee macroscopische lichamen. Later (1956) 

heeft Lifshitz de theorie algemener opgezet zodat ook rekening gehouden 

kon worden met ·retardatie (cut-off)-effecten. Donners [7] heeft de Lifshitz

theorie uitgewerkt voor een drie-lagensysteem zoals dat o.a. bij een zeep

vlies aangetroffen wordt. Hierbij worden de twee monolagen. die bij ons be

staan uit de apolaire -c
16

H
33 

ketens van de zeepmoleculen. beschouwd als 

bulk hexadecaan. Voor de "sandwich" structuur hexadecaan-water-hexadecaan 

(zie fig. 2.2 ) vindt hij de volgende interpolatieformule voor Tfw : 

(2.10) 

De betrekking (2.10) is in het gebied 5nm<h<150nm binnen een pear procent 

gelijk aan de numerieke resultaten die verkregen zijn bij de !numerieke) 

berekeningen. 

2.1.4 Evenwichtsdikte van een zeepvlies. 

Als we voor de "disj oining pressure" de uitdrukkingen ~t en Trw en voor 

P =-p1H schrijven dan heeft de voorwaarde voor evenwicht (2.4) de volgende 

vorm: 

(2.11) 

heis de evenwichtsdikte (de dikte van de waterachtige kern bij evenwicht). 

In tabel 2.1 staan voor enkele ionenconcentraties de op grond van (2.11) te 

verwachten evenwichtsdiktes he· 
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VooriTe~ en lTw zijn resp. formules (2.9) en (2.10) gebruikt. Het zal 

duidelijk zijn dat de evenwichtsdikte nog afhangt van de waarde van de 

wandpotentiaal ~o en de hoogte H boven de vloeistofspiegel.Immers bij een 

hogere wandpotentiaal zal de afstotende kracht per oppervlakte-eenheid gro

ter zijn dan bij een lagere wandpotentiaal. Een redelijke waarde voor de 

wandpotentiaal is, zoals later uit de metingen van de evenwichtsdiktes zal 

blijken, 120 mV. De hydrostatische druk probeert, net als de Van der Waals

druk, de film dunner te maken dus hoe hoger men in het vlies komt des te 

kleiner zal de avanwichtsdikte zijn. Bij de metingen bedraagt H meestal 

ongeveer 10 mm. 

ct , kmol·m-~ he ' I'IIWl 

8 --'4 , 5 1( ID b~.~ 

2. x lo 
-l 50,l 

5 1< lo- 3 1.>5",5 

-1 'l.b,b 1 X IO 

-1 S,L! 
1 XIO 

Tabel 2.1 Evenwichtsdiktes bij enkele ionenconcentraties. 
C-~:=Cte~p+Cl:o~o~.t j Cuep \.55teecis i,S"l(lo~kl'l'loe.m-~j 
4-.,-:: 11o mV ( <f·= o, b"T) ~ H = 1o Wll'l'l • 

Uit het voorgaande blijkt dat we de diktes van de films moeten kennen om 

deze te kunnen vergelijken met de gangbare theorieën. De dikte van de film 

wordt berekend uit de intensiteit van het licht dat door de film gereflec

teerd wordt, zoals in hoofdstuk 3 nader is uitgewerkt. 

2.1.5 De vrije energie van een zeepvlies. 

Omdat we aannemen dat ons syteem een constante temperatuur heeft wordt de 

uitdrukking voor de vrije energie: 

dF:::-poiV 

maar omdat V= Ah wordt dit: d(F4,) =- pdh 

De vrije energie per oppervlakte-eenheid F/~ noemen we V en dit is het 

verschil in vrije energie wanneer een film met dikte h=~ naar zijn 
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evenwichtsdikte he draineert. 

De "disjoining pressure" kunnen we nu schrijven als de afgeleide van de vrije 

energie per oppervlakte-eenheid V(h). In formulevorm: 

\T(h) = _ d V(h) 
dh 

Uit (2.12) volgt nu voor V(h): 

h h 

V ( h) = - 5 1T tx-) d x 
"" 

= - jfrret t.x') 1" lfw (i)) d X 
f>O 

\{{ \h) i" Yw th) 

Vceth) kunnen we gemakkelijk vinden uit (2.9): 

h 

Vee (h) =- !?> f·l<:l. 5 exp[-tr::x] dx = ~~1" e.xp[-kh] ... 

(2.12) 

(2.13) 

Voor de vrije energie per oppervlakte-eenheid ten gevolge van de Landon

Van der Waalsdruk is door Donners [7] op basis van berekeningen m.b.v. de 

Lifshitztheorie ook een interpolatieformule opgesteld: 

(2.14) 

Waarin de constanten b> c 1 ~ ene nu de volgende waarden hebben: 
b -1.1. J ...1 "T -1 b 5" IS -:l 
:::-Z.,~~XIO J C.: -b,S'1)( 10-''~N, ,e~:8,45"XIO m eKI €.: ,3 XIO m. 

De vrije energie die uit de "disjoining pressure" volgt moet nog vermeerderd 

worden met de energie van de hydrostatische druk zodat de totale vrije 

energie (per oppervlakte-eenheid) van de film gegeven wordt door: 

'{ (h) = Vee \h) + "'Ch) + p~ H h (2.15) 

Voor de volledigheid vermelden we hier ook nog de 2e afgeleide~van de vrije 

energie per oppervlakte-eenheid naar de dikte van de film V
1

~) omdat deze 

later van groot belang blijkt te zijn. 
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In formulevorm wordt V(h) gegeven door: 

(2.16) 

~ 

Vdlh) vinden we weer gemakkelijk uit (2.9) 

11 J 
Vr..t th) = - ~ "lftt(h) :::: (2 .17) 

d.h 

v. ll 

Voor wL~ is eveneens door Oonners [7] op basis van de Lifshitztheorie een 

interpolatieformule opgesteld die weer de bekende gedaante heeft: 

Waarin de constanten b, c. , el en e nu de volgende waarden hebben: 
b:3,oox\o-11 J, C.: -~ 1 }8XIo-l'!rN, ol:S,rSXlo""~-m- 1 e.n e=3,5Sxlo 1sm-

2
• 

( 2.18) 

In figuur 2.3 a, b, c is voor een bepaalde ionenconcentratie resp. de 

vrije energie, de "disjoining pressure" en de 2e afgeleide naar de dikte 

van de film als functie van h uitgezet. Oe uitgezette grootheden veranderen 

volgens het hier geschetste verloop wanner men een fil~ trekt en deze 

naar zijn evenwichtsdikte laat draineren. Oe bijdrage van de hydrostatische 

druk aan V!h) en aan lHh) is in fig. 2. 3 weggelaten. Oe hydrostatische druk 

levert geen bijdrage aan Vch). 
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2.2 Theorie over capillaire golven op dunne vloeistoffilms. 

In deze paragraaf willen wij de vloeistofstroming die in de film onstaat 

ten gevolge van de oppervlaktegolven wat nader beschouwen. 

Uitgangspunt voor onze beschouwingen is de hydrodynamische theorie van 

Levich [ ~ over capillaire golven op een vloeistofoppervlak. 

Als een vloeistofoppervlak vervormd wordt ten gevolge van bijvoorbeeld 

de thermische beweging van de moleculen dan zal de vrije grensvlakenergie 

toenemen. Dit geeft aanleiding tot z.g. capillaire krachten die het opper

vlak weer in z'n oude (evenwichts)stand terug willen brengen. Echter t.g.v. 

traagheidskrachten kan het grensvlak weer door z'n evenwichtsstand heen 

schieten waardoor de capillaire krachten, nu in de andere richting, weer 

in werking treden enz. 

Er kunnen dus golfbewegingen ontstaan op een vloeistofoppervlak dat t.g.v. 

een storing uit zijn evenwichtsstand geraakt is. Bevindt het oppervlak zich 

in het zwaartekrachtveld dan kan de zwaartekracht ook een oorzaak zijn voor 

het ontstaan van golven. Men onderscheidt dan ook, al naar gelang de oor

zaak van hun ontstaan, capillaire golven en gravitatiegolven. 

Als de amplitude van de golven veel kleiner is dan de dikte van de vloei

stoflaag waarop ze ontstaan spreekt men van oppervlaktegolven. 

We zullen nu eerst kijken naar oppervlaktegolven op een dunne vloeistof

film waarbij de viscositeit van de vloeistof gelijk aan nul genomen wordt. 

We spreken dan van een ideale vloeistof en het zal duidelijk zijn dat er 

in dit geval geen energiedissipatie t.g.v. visceuze krachten kan plaats 

vinden. Dok kan men in dit geval niet voldoen aan de randvoorwaarden voor 

de tangentiële componenten van de stress-tensor Fc:1c . 

2.2.1 Ideale vloeistof. 

Dm te beginnen moeten we de geometrie van ons systeem vastleggen. We be

schouwen een vertikale vloeistoffilm (zie fig. 2.4 ) die we in de X-en 

~-richtingen oneindig uitgestrekt denken. Tevens wordt de vloeistof in 

de film isotroop verondersteld. De stroming vindt allen plaats in het 

x-z vlak zodat het golfpatroon een serie van parallelle toppen en dalen 

is die in de X- richting lopen en zich in de 'd- richting oneindig uit

strekken. 
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Voor kleine uitwijkingen is dit geen beperking omdat we bewegingen in het 

(X-~)- en (~-~-vlak dan kunnen superponeren. 

L 
Fig. 2.4 Vertikale planparallelle vloeistoffilm. 

Behoud van massa en impuls voor een onsamendrukbare vloeistof wordt, wanneer 

we de zwaartekracht verwaarlozen. uitgedrukt door de volgende twee verge

lij kingen: 

,.d.w- ':L ::: 0 

W'OAr~h: 'i = l V.x, v, ) = ~1'1-t-l h~ol.~ v-ee tor j F = d ~"'"" k ; '7 = @.~no..H'I ~s c:he v~scos~t 
A= l5 .. 1 ~iz) = Lo.pl~c.e oj1era.tor. 

(2.19) 

(2.20) 

De viscositeitstermin (2.20), ~ÄY. kan t.o.v. deinstationaire traagheids

term, ilY/~t • verwaarloosd worden als: 

Re . .Sr>> 1 (2.21) 

Waarin: 

Re.= geta.e 1\/tlJt'l Re~noeols (=- pVLj11 ) ) me.t- V= 1~1 

Sr= ~e.l:af MlVV\ StrotA.hae (: L/Vt:1) 

De karakteristieke lengte, L • en de karakteristieke tijd, t 1 • zijn bij 

onze golfbeweging resp. de golflengte van de oppervlakterimpeling ~ en 

de inverse cirkelfrequentie 1/w . Met behulp van deze grootheden wordt 

(2.21): 

2. 
WÄp >> 1 

rz 
(2.22) 
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De niet-lineaire traagheidstermin (2.20). (~·grud.)y-, kunnen we t.o.v. 0fat ver

waarlozen als de golflengte van de golf J\ groot is ten opzichte van de am

plitude Q. Dit kunnen we als volgt inzien: Neem aan dat de golfbeweging de 

volgende gedaante heeft ~=Q.·(A)((.o)i.-k)C) 1 waarin k=.?J!' het golfgetal is . 
.A 

We hebben dan: V-::: a.w ; -aY ~ wV en (\!<3r-a.d.~) -::::.V 
~ A 

zodat 7>~i: >> (y~,-a.d.) ~ als: 
'2 '1. p '1. '1. 

wV >> ~ ar : awl.» ~ 
A ..A. 

~: g_ << 1 
.A 

(2.23) 

Onder verwaarlozing van de viscositeit en de niet-lineaire term heeft (2.20) 

de volgende gedaante: 

(2.24) 

Deze vergelijking heeft wervelvrije oplossingen want .1 m ~=o zodat we voor at 
y kunnen schrijven: 

V: ~rrui tf (2.25) 

tf = r-~· !:>nelhe~ds ~o~tta.o.t 

Substitutie van (2.25) in (2.19) geeft de Laplacevergelijking voor <f die 

in ons geval de volgende gedaante heeft: 

Substitutie van (2.25) in (2.24) levert: 

Integratie van (2.27) levert: 

P= -pM T f(t) 
öt-

(2.26) 

(2.27) 

(2.28) 
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Oe arbitraire functie F~) kunnen we zonder beperking van de algemeenheid 

gelijk aan nul kiezen. 

We zoeken nu naar oplossingen voor 'f van de gedaante: 

<f(X,~,t) = ftr)·exp[L(kx-wt)] k = ill" 
1 ..A. (2.29) 

Dit zijn vlakke golven die in de X -richting lopen. 

Substitutie van (2.29) in (2.26) geeft de volgende (gewone) differentiaal

vergelijking voor ftr) : 

met als oplossingen: 

f ti:) = A sihJ, kt- + B C!#.:!h k "i-

Voor de snelheidspotentiaal 'f vinden we hiermee de volgende uitdrukking: 

( 2. 30) 

Met behulp van (2.25) en (2.28) kunnen we nu de snelheidscomponenten ~ 

en V1 en de uitdrukking voor de druk p opschrijven: 

( 2. 31) 

V~= ~ = k (A ,lAT.Jh k"t 1" e> 4~nh kt:-) t:XjO[C:(kx-wt) J ( 2. 32) 

(2.33) 

Ons verdere doel is nu om een relatie te vinden tussen w en k de z.g. 

dispersierelatie: W=W(k). Mathematisch betekent dit dat oplossingen van de 

gedaante (2.29) alleen bestaan voor frequenties en golfgetallen die aan deze 

dispersierelatie voldoen. 

Oe dispersierelatie wordt afgeleid uit de randvoorwaarden voor de stroming 

aan de beide wanden van de film. 
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De uitwijkingen in de ~-richting t.o.v. de evenwichtsstand bij~=~ en bij 

~= --4_ duiden we resp. aan met Sr. en ~:n: ; zie fig. 2. 5. 

--- t=ih 

Fig. 2.5 Golven op de zijvlakken van een film. 

De uitwij kingen ~:ren 5~r zijn functies van X en t zodat de sne lheidscompo

nent in de i! -richting van de vloeistof aan de wand gegeven wordt door: 

Want de veranderingen in de X-richting zijn veel kleiner dan de veranderingen 

in de & -richting (een soort grenslaag benadering). 

Voor ~ en ~II vinden we hiermee: 

~I:-= 5 ~(x, è=~,t:) dt:: -L.~ ( A~h \h + B~h ~) exp[C:(k~-Wt:)] 

De randvoorwaarde voor de druk aan ~eide grensvlakken vloeistof/damp van de 

film luidt: 

Po is de druk in de dampfase rond de film en deze druk wordt als aftelpunt 

genomen zodat we alleen naar verandèringen van de druk ten gevolge van de 

rimpelingen kijken. p~ word~geven door (i~e ook Yr5 et. al. [q)): 

of omdat I 7l~r<.Ir~x I <<1 



-20-

Oe eerste term is weer de bekende Laplacedruk en de tweede term is de ver

andering van de "disjoining pressure" (zie 2.1 ) t.g.v. de diktefluctuaties 

die ten gevolge van de rimpelingen op beide oppervlakken op zullen treden. 

Ontwikkelen van TT geeft (als we alleen de eerste term v/d ontwikkeling mee-

nemen: 

Hiermee worden de randvoorwaarden: 

p 1" ~ ~;!~ + ~ ( 5J:- ~!t) - Po 2-:lh-r~r 
2. 

( 2. 34) 

p-~ i"Sn -t dTr (~r-~.~r) = f>o } r=-fh..,.~JI 
C>x.. dh 

(2.35) 

Gebruik makend van de benaderingen 
1.,.,~~~ 2 =-ih~'"t~ V1 j~'- en l~n) ~V I 

u • :> .. " ~t ·r:-th ... ~a l- ~ .. -~h 
plus de uitdrukkingen (2.31) t/m (2.33) voor resp. Vx, V}, en p levert ons 

tenslotte het volgende stelsel vergelijkingen voor A en 13 : 

\ [ pc.•...,j," - l k 
34:Jh "') A t [pc.'""""" - (i k3

- 2.k ~) S<nh~) i'> = o 

l[ ik3~ot- f"'oz. $1Mh o1 JA 1- [ pc.u1 .tA?h« - (tk3-2k sm) ~h;. J t; = o 
(2.36) 

Het stelsel (2.36) heeft een van nul verschillende oplossing voor {R,f>) als 

de coëfficiëntendeterminant nul is. Dit geeft ons de gewenste dispersierela

tie. We krijgen door deze eis op te leggen twee gevallen: 

Oe oplossing voor geval i) is dus: 

(2. 37) 

en die voor ii) 

z. k3 
WO'l. =. ~ ,k<>th /5f 

f 
(2.38) 
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l...do..-0 
We kunnen nog opmerkenYals h-.oo (~_:'011 ~:::o) de vergelijkingen (2.37) en 

(2.38) identiek zijn en tevens overgaan in de dispersievergelijking voor 

een enkel grensvlak (zie Levich blz. 596): w:= ]lcff • 

Vergelijking (2.38) correspondeert altijd met lopende golven terwijl (2.37) 

alleen lopende golven toelaat voor het geval dat: fc:t.> ~ ~ • Hetgeen bij 

onze vliezen (zoals later zal blijken) steeds het geval is. 

Laten we eens nagaan wat de beide vergelijkingen (2.37) en (2.38) voor 

consequenties hebben voor de beweging van de vloeistof in de film. 

Wanneer w voldoet aan (2.37) zien we m.b.v. (2.36) dat dit correspondeert 

met A:o en B"#o • Oe uitdrukkingen voor resp. V1- en V~ worden dan: 

zodat V)(~~)= ~ (-~) 

Dit correspondeert met bewegingen van de film als geheel zoals die in 

fig. 2.6 a schematisch weergegeven zijn. Deze symmetrische bewegingsvorm 

noemt men de "squeezing mode". De "squeezing mode" is een type beweging 

waarbij diktefluctuaties optreden, hetgeen tot gevolg heeft dat een even

tuele interactie tussen de twee oppervlakken, die een functie van de afstand 

tussen de twee wanden is, invloed zal hebben op de beweging. Dit komt bij 

onze vliezen tot uitdrukking in de term 2.k~ in (2.37). 

Als w voldoet aan (2.38) dan correspondeert dit met At;o, 13=o in (2.36) 

en dit heeft voor de snelheidscomponenten de volgende consequenties: 

VK l~): -'!x(-è) 

Vè(ë): V1-C-~) 

Dit type beweging van de film staat schematisch weergegeven in fig. 2.6 b 

en men noemt deze bewegingsvorm de "stretching mode". 

Fi~. 2.6 Verschillende typen van beweging voor een bepaalde 
golflengte. 
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Bij deze. antisymmetrische. beweging heeft de film over de hele golflengte 

dezelfde dikte en de frequentie wordt dan ook. net zoals bij een elastisch 

membraan. volledig bepaald door de elastische eigenschappen van het materi

aal. nl. de oppervlaktespanning o . 
We zien hiermee ook dat we de beweging van beide oppervlakken. naast de al 

eerder genoemde opsplitsing in Fouriercomponenten. voor iedere component 

ook nog kunnen ontbinden in een symmetrische en een antisymmetrische tril

lingswijze. Van deze eigenschap zullen we in het vervolg gebruik maken door 

i priori alleen naar 6f de symmetrische 6f de antisymmetrische "mode" te 

kijken en dan rechtstreeks de dispersierelaties voor beide "modes" apart 

af te leiden. 

Uit het voorgaande is het duidelijk geworden dat de "squeezing mode" voor 

ons de belangrijkste bewegingsvorm is omdat deze informatie bevat omtrent 

de interactie die er eventueel in de film aanwezig is. 

Tenslotte nog twee opmerkingen voordat we naar wat meer realistische 

gevallen over zullen gaan. 

i) Het hierboven behandelde geval is vrij hypothetisch omdat het niet 

mogelijk is,vrije vloeistoffilms te maken zonder dat deze gestabiliseerd 

zijn met een oppervlakte-actieve stof. De aanwezigheid van deze stoffen 

impliceert dat er bij de golfbeweging oppervlaktespanningsgradiënten kun

nen ontstaan di~eweging wezenlijk kunnen beïnvloeden. De tangentiële 

spanningen aan beide oppervlakken die hierdoor geïntroduceerd worden 

hebben we niet in de. beschouwi~g mee genomen (en dat kan ook niet omdat 

we de viscositeit verwaarloosd hebben). 

ii) De dispersierelatie legt een verband tussen een bepaalde K-waarde en 

de bijbehorende w . Wil men nu de afgeleide dispersierelatie toetsen 

dan is het belangrijk om een bepaalde k-waarde uit het hele spectrum te 

kunnen selecteren. Zoals we zullen zien wordt dit mogelijk gemaakt door de 

lichtverstrooiingstechniek die voor de bestudering van de oppervlaktegolven 

gebruikt wordt. 
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2.2.2 Golven op een vrije, visceuze, vloeistoffilm. 

De bahoudswetten voor massa en impuls voor een onsamendrukbare vloeistof 

luiden, voor het geval we de zwaartekracht wél maar de viscositeit niét 

verwaarlozen: 

( 2. 39) 

(2.40) 

Voorwaarde (2.23), ~ << 1 , blijft gehandhaafd omdat we (lt9ro..c:A) Y ver

waarloosd hebben. 

Naar analogie met Levich [ ~ schrijven we de snelheidscomponenten nu als 

volgt: 

( 2. 41 ) 

(2.42) 

V. 0 en v.~ )( ,. zijn de snelheidsverdelingen in een ideale vloeistof (zie 2.2.1). 

We bedrijven dus a.h.w. storingsrekening waarbij we voor de druk dezelfde 

uitdrukking blijven schrijven als in het geval van een ideale vloeistof. Dus: 

(2.43) 

Substitutie van (2.41) en (2.42) in ( 2. 39) levert: 

(2.44) 

Zodat U..K en U.1: geschreven kunnen worden als de afgeleiden van een z.g. 

stroomfunctie IJ-' : 

u __ oiJ- (2.45) 
I( - ?lè 

u..,_-= o4 ( 2. 46 J 
~ ê))( 
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Substitutie van V..:V:-öo/ 
~ .r 7Jl: 

orl 
en V~ = v. -r 'OX in (2.40) geeft: 

~0 en v; voldoen aan vergelijking (2.24) en verder geldt: 

De functie ~ voldoet dus aan de volgende vergelijkingen: 

en (2. 47) 

mek V= tzjf 1 k.:l'ltma.t~'c.he. vi.!»Co~\te~i-

Hieruit volgt dat %i - ).J 1). f = ~t-. • Kiezen we deze constanten gelijk 

aan nul dan krijgen we de volgende diffusievergelijking (zonder bronterm) 

voor ~ 

').•1. .I. (2. 48) 
_u'f =)I Ä 'i" 
bt-

Dok voor f zoeken we (vlakke golf) oplossingen van de vorm: 

(2.49) 

Uit (2. 48) volgt dan het verband tussen m en k 

'l. kl. . m = -a.w 
JT 

(2.50) 

De uitdrukkingen voor ~. Vi en p worden nu: 
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( 2. 51 ) 

(2.52) 

( 2. 53) 

Oe vergelijkingen (2.51). (2.52) en (2.53) bevatten 5 onbekenden U~,I&,C.,Denw) 

Oe 4 randvoorwaarden (2 voor de normale component van de stress-tensor en 2 

voor de tangentiële component van de stress-tensor) geven 4 vergelijkingen 

voor deze 5 onbekenden. Dit stelt ons in staat om de relatie tussen~ en k 

te vinden. 

Worden de uitwijkingen tio.v. de evenwichtsstand in resp. de ~-richting en 

X -richting voorgesteld door S en § dan hebben we weer de volgende bena

deringen: 

(2.54) 

Uit vergelijkingen (2.54) samen met (2.51) en (2.52) kunnen we uitdrukkingen 

vinden voor ~r. ~II. ~I en ~lP zoals aan het volgende voorbeeld voor ~.:t 
zal worden toegelicht: 

Waarin: «=-tkh en ~::.pnh (deze afkortingen zullen we in het vervolg 

steeds gebruiken). 

Oe randvoorwaarden worden nu: 

I 

=Pi 

en 

{
fH + fo = Pf 

Ft-x = 0 

Po is de druk in de dampfase rond de film en we kiezen ~ weer als aftel

punt. 
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Gebruik makend van: 
av.: ?>V. ) 

p~k =-IJ ~Gk -t- ? ( 'bKk -t- ~ 
en met de ontwikkeling van Tr naar h vinden we de volgende uitdrukkingen 

voor de randvoorwaarden: 

i
-p -t-.1.~ ZJVr = ~ ~

2 

~1= + diT ( fr- ~ tr) 
71-ê ?JK" ~h 

h 'oYx + ~) =o 
'L \ 0~ ~1< 

+ -- .. 

(2.55) 

e.t'l 

j- P +tzrz * -
(Y](o~;+~)=o 

(2.56) 

Invullen van de uidrukkingen voor ~I. fa. ~ en \lá bij 2-=--\:h-t- ~r en bij 

2-=-fh-t-~Ir geeft ons de 4 vergelijkingen. De eis dat stelsel een van nul 

verschillende oplossing voor (~~.~0) heeft (coëfficiëntendeterminant gelijk 

aan nul) levert weer de dispersierelatie. 

We zullen hier echter de in 2.2.1 genoemde procedure volgen. Eerst zoeken we 

de dispersierelatie voor de "squeezing mode" en daarna de dispersierelatie 

voor de "stretching mode". 

De "squeezing mode" is een beweging van het type: 

lVx (~) = Yx (-t:) 

Vè-(t:) =-\Ç (.-:r) 

Uit de betrekkingen voor \~x en V~. (2.51) en (2.52). zien we dat dit cor

respondeert met: (R;D)=o en (e,,C);;éo. 

Werken we dit uit voor bijv. de randvoorwaarden bij t:-=-i h-t- ~I • (2.55). dan 

vinden we: 

jC(fw1
-r 2i.~wk1)~hd -(1k3-zk~~)!>Û'Ih«]~- [2'2wrnk-~hf8 -tC:(~k~zk~)~h,fO J C=o (2. 57) 

1r2~tzk1&Lnh""]B- [(111"+k'')~s-r:l1l-iJ3 Je=- o (2.58) 

Door nu uit (2.57) en (2.58) de verhouding 5/c te elimineren vinden we de 

volgende dispersierelatie voor de "squeezing mode": 
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Hierbij is gebruik gemaakt van m'l.::: k:.. ~ 
door ( 2. 3 7) • 

terwij 1 W0~ wordt gegeven 

Het andere bewegingstype, de"stretching mode": "'{(!:)::: -"Yx-c.-r) en Vë-t'!-)= V'~(-'!-). 

correspondeert met (A,{));io en (P>,c)::O (zie verg. (2.51) en (2.52). 

Uitwerken van bijv. de randvoorwaarden (2.55) levert het volgende resultaat: 

J[~w'2.+2L~Wk'l.)Sinh~- fk 3~hd)R- [2~WI'I1k St:l-ln(O +C.:1k3~h,taJ V .:::o 

12t:k2"G«Jh~.A- (k 2+-h12)~hf3.D=o 

(2.60) 

(2.61) 

Uit (2.60) en (2.61) kunnen we de verhouding A/o elimineren hetgeen ons de 

dispersierelatie voor de "stretching mode" levert: 

(2.62) 

Ook nu kunnen we weer opmerken dat als we h .... oo nt-rne.t'l ~ Q(JJ =o • verge
' h-o"" ëlh 

lijkingen (2.59) en (2.62) identiek zijn en overeenstemmen met de disper-

sierelatie voor een enkel vrij vloeistofoppervlak; zie Levich blz. 603 . 

Als we tOH!h oe. en t-ClHih (b ontwikkelen en alleen de 1 e term meenemen 

dan vinden we uit (2.59): 

1. • k'l. l. w -t 4 L ).1 w - W01 = 0 I k h « 1 en \ 1'11h 1 << 1 
2 2. 

(2.63) 

W0~ =..1.. (~k~-2k~)i0VY1h kh ~ k"h(-6-~~) 
(" 0\.rl -r 2f k l. C:?- n 

.t..n y = o/p : k.:nemo..hsche ~..:.Sc.osd-ei.t. 

Waarin nu: 

Oplossingen van (2.63) zijn: 

(2.64) 

Als nu W0~ )4V1 k"' dan stelt (2.64) een periodiek gedempte golf voor 

want bijv. voor ~I vinden we: 
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~I /V e.Kf[~t T f3tJ met JA= ±W01 [1- (2c!;~ 1/Jlh e.f1 f3= _2 JJk:z. 

Is echter Wo~ < 4!lk~ dan zijn er mogelijkheden van zuiver aperiodiek 

gedempte golven tot instabiliteiten (alsw positief imaginair is). 

Ontwikkelen we weer tc:M'Iha.::t-<:M1hk~ ~ ~ en t:cvnh~= tahlh~~rn:z.h 

dan vereenvoudigt (2.62) tot: 

(2.65) 

Zoals we uit (2.65) zien
7
zijn de golven van het antisymmetrische type bij 

deze benadering alleen lopende golven zonder demping. 

Vergelijkingen (2.63) en (2.65) zijn beide afgeleid voor hf<<1 en imbl <-<"1. 
2. 

Zoals later zal blijken is bij de golflengtes die wij bekijken aan de eerste 

ongelijkheid ruimschoots voldaan. De tweede ongelijkheid kan echter alleen 

getoetst worden wanneer we expliciet oplossingen van de dispersierelatie 

hebben. 

Keren we nog even terug naar de dispersievergelijking voor de "squeezing mo

de". ( 2. 59), en nemen nu bij de ontwikkeling van ta.n..hc::< en ·hltN~h (3 twéé ter

men mee i.p.v. één term dan vinden we de volgende 3e graadsvergelijking: 

(2.66) 

2.2.3 Demping van capillaire golven t.g.v. oppervlakte-actieve stoffen. 
' 

De aanwezigheid van oppervlakte-actieve stoffen kan het gedrag van capillaire 

golven op vloeistofoppervlakken wezenlijk beïnvloeden. Dit is reeds lang be

kend; voor een historisch overzicht zij verwezen naar [ 10]. 

De beïnvloeding ontstaat doordat er ten gevolge van de stroming. aan het op

pervlak concentratieverschillen van de "surfactant" kunnen ontstaan. Deze 

concentratieverschillen geven aanleiding tot oppervlaktespanningsgradiënten, 

die op hun beurt extra tangentiële spanningen in het oppervlak introduceren. 

Dppervlaktespanningsgradiënten zullen dus de randvoorwaarden voor de tangen

tiële spanningen beïnvloeden zodat deze een wezenlijk andere gedaante heb

ben dan voor een schoon oppervlak (zonder "surfactant"). 
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Omdat er concentratieverschillen kunne~ijn zullen zowel diffusie van 

"surfactant" van en naar de onderliggende vloeistoflagen (bulkdiffusie) 

als diffusie in het oppervlak zelf een rol spelen. 

We zullen hier alleen het geval beschouwen van een z.g. onoplosbare mono

laag d.w.z. dat alleen diffusie in de monolaag zelf van belang is. Dit wil 

nog niet zeggen dat de betrekkingen die gevonden zullen worden alleen van 

toepassing zijn voor monolagen die in de letterlijke zin onoplosbaar zijn. 

Want het geval van een oplosbare monolaag, waarbij het diffusieproces uit 

de bulk langzaam is in vergelijking met de tijdschaal van de rimpelingen 

(d.i. w-
1 

), kan met goede benadering beschouwd worden als dat van een onop

losbare monolaag. Er is echter nog een ander geval waarbij men de diffusie 

uit de bulk kan verwaarlozen, en dit is vooral van toepassing voor onze 

zeepvliezen, namelijk wanneer de bulk a.h.w. "leeg" is.Oat wil zeggen; de 

concentratie aan oppervlakte-actieve stof in de beide grensvlakgebieden is 

zo hoog dat deze veel groter is dan de "surfactant"-concentratie in de 

voorraadoplossing. Om een idee te geven: Onze zeepconcentratie is meestal 

ca. ~sx lo-
4 mot/t (d.i. de c.m.c. voor HDTAB). Uit oppervlaktespan

ningsmetingen volgt dat de oppervlaktebezetting, ç: , gelijk is aan ?,,t~l'lo""lfnotfom:z. 

Per cm2 zit er dan in de bulk van een film met een dikte van 50nm (aange-

nomen dat de concentratie hier gelijk is aan de concentratie in de voorraad-
-rz 9 

oplossing): 41 25X'IO mcrt--. , Oe concentratie in beide grensvlakgebieden 

is dus BOx hoger dan in het binnenste van de film zodat we de bulk als "leeg" 

mogen beschouwen. 

De afleiding van de dispersierelaties gaat weer op analoge wijze als in het 

voorafgaande. De randvoorwaarden voor respectievelijk de normale en tangen

tiële componenten van de stress-tensor zijn nu: 

(2.67) 

(2.68) 

Waarin r de oppervlakteconcentratie als functie van X en~ is en ~(Po) de 

oppervlaktespanning van het niet-vervormde oppervlak. 

We moeten nu een uitdrukking voor ~r~fo)vinden. Dit hebben we voor onze film 

op de dezelfde manier gedaan als Levich [ 8] dat doet voor een vrij vloeistof

oppervlak. 
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In appendix A staat de procedure uitgewerkt voor de »squeezing mode», Het 

belangrijkste resultaat dat we hier voor dit bewegingstype vinden is de 

volgende dispersierelatie: 

Die geldt als we één term in d~ntwikkeling voor ~ !sp en tCM"'h ~ 
nemen. 

(a.14) 

mee-

Hierin is Ds de oppervlaktediffusiecoëfficiënt; wo'; de frequentie voor de 

"squeezing mode" voor het geval van een ideale vloeistof (zie verg. (2.37); 

~ de z.g. elasticiteitsmodulus die als volgt gedefinieerd wordt: 

t := r. M 
o ~r 

(2.69) 

De elasticiteitsmodulus geeft dus aan wat de respons in de oppervlaktespan

ning is bij een infinitisemale van de oppervlaktebezetting r . Daar in het 

algemeen de oppervlaktespanning afneemt als de oppervlaktebezetting toe

neemt, is f, negatief. 

Om vergelijking (2.69) nog wat te verduidelijken merken we op dat ~~r 

en dat r omgekeerd evenredig is met de oppervlakte A . Passen we dit toe op 

(2.69) dan vinden we: 

E.::-A:ti 
'OA 

(2.70) 

Vergelijking (2.70) is eigenlijk een vorm van de wet van Hooke. Want voor 

infini tisemale veranderingen tiA en Ä i staat er: 

Zoals ook bij de wet van Hooke, geldt deze beschouwing alleen voor zuiver 

elastische systemen. Bij visco-elastische systemen kan men (2.69) niet meer 

zo eenvoudig interpreteren. Voor een goede uiteenzetting over deze kwestie 

wordt verwezen naar [ 1 0] • 
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Uit (2.69) kunnen we zien dat wanner 1~1 groot is een kleine verandering in r 
een grote verandering in ~ teweeg brengt. Dit heeft als consequentie voor 

de stroming,dat de compenserende tangentiële spanning aan de grensvlakken 

vloeistof/damp zo groot kan worden dat de vloeistof hier niet in tangentiële 

richting beweegt. We hebben dan een "no-slip" voorwaarde aan de wand: 

'lx I r=-ih-t- ~r = y)( [ ê= -1h ~I% = 0 

Deze voorwaarde kan men ook direct invoeren zodat de randvoorwaarden dan 

luiden: 

( 2 0 71 ) 
'lx ;:::. 0 

Het resultaat voor de dispersierelatie voor de "squeezing mode" luidt in 

dit geval(zie appendix A): 

(a.20) 

Een resultaat dat ook al door Vrij [ 9] gevonden is. 

Keren we nu nog even terug naar vergelijking (a.14). Voor ~=oen D5 =o gaat 

(a.14) over in de desbetreffende vergelijking voor een schoon oppervlak: 

verg. (2. 63). Nemen we echter het andere limietgeval jE.I- oo dan levert dit 

slechts de triviale oplossing w=o , Dit is volledig consistent met de af

leiding van de dispersierelatie voor een vaste wand ("no-slip"). Hier moes

ten we ook twee termen in de ontwikkeling van tQ..I'Ih ~ en i-a11h wf meenemen 

om een van nul verschillende oplossing te krijgen.(zie appendix A), 

Nemen we twee termen in de ontwikkeling mee in de ontwikkeling voor t(U'lh~ 

en -b"h rofl dan vinden we de e 
4 graads vergelijking (a.15). Voor IE\_, /X) 

gaat (a.15) inderdaad over in (a.20). terwij 1 voor f.=o en Ds=o wederom de 

overeenkomstige vergelijking (2.66) voor een schoon oppervlak gevonden wordt. 

2.2.4 Discussie over en samenvatting van de dispersierelaties. 

Zoals in het voorgaande reeds opgemerkt is, is de "squeezing mode" voor ons 

het belangrijkste omdat deze informatie bevat over een eventuele interactie 

in de film. We zullen ons hier dan ook beperken tot een discussie van deze 

oplossing. 
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Een aantal van de afgeleide relaties zullen we proberen wat te vereenvoudigen 

zodat we de invloed van de voor ons relevante parameters kunnen nagaan. 

We zullen dit doen aan de hand ven een praktisch voorbeeld nl. een film met 

een dikte van 52 nm. Deze dikte correspondeert met een ionenconcentrati3 van 

l ~x lÓL!mot / t (H= lornnt). We nemen I[ ::. 1, or- /lf'\N·s/m z , "'6 (f!) = 35, T rnN/m en 

f= loookcr/m3 
J de waarde van ~ , berekend m.b.v. (2.17) en (2.18) be-
to / & o/ draagt: - 1,o1 x 1o N m ( o =1DDmV). (Deze film staat in fig. 4.2) 

I> 5 -1 
Het voor ons relevante k -gebied is: 2

1 
"'f.fo - ~. 1.1o rn CA ligt tussen z,;f"'" 

en z.o, 5 pmJ. De grafieken die in deze par. gepresenteerd worden hebben alle

maal betrekking op bovengenoemde film. 

Vooreerst moeten we opmerken dat alle voorafgaande dispersierelaties verkre

gen zijn door bepaalde reeksontwikkelingen na één of twee termen af te bre

ken. Dit betekent dat we nooit alle wortels van f<~k)=o kunnen vinden. Ech-
e e ter ook in gevallen waar we een 3- of 4- graads vergelijking vinden kunnen 

we de oplossingen,in het algemeen,niet eenvoudig vinden.Zodat we ook dan 

moeten vereenvoudigen. 

Een ne-graads uitdrukking in w heeft n wortels voor w die in principe alle

maal complex kunnen zijn: W=W~T~~~ . Onze interesse gaat voornamelijk uit 

naar het imaginaire deel van de wortels, de dempingsparameters Pi . We 

zullen ons hier dan ook toe beperken. Het bestaan van meerdere wortels 

betekent dat er voor een bepaalde k-waarde meerdere dempingsparameters 

kunnen zijn. De eis om een bepaalde dempingsparameter experimenteel als 

functie van k te kunnen toetsen houdt in, dat in het relevante k -gebied 

de verschillende (3.; =- [3~ ( k) elkaar niet mogen snijden. 

Een ne-graads vergelijking in w zullen we terugbrengen tot een vergelijking 

van ten hoogste de 3e-graad. (Een 3e-graadsvergelijking kunnen we in sommige 

gevallen nog analytisch oplossen althans we kunnen minstens één van de 

wortels vinden.) Dit~oor de kleinste wortels hoogstwaarschijnlijk wel een 

geoorloofde procedure. 

In fig. 2.7 zijn de twee dempingsparameters die uit verg. (2.64) volgen als 

functie van k-z. uitgezet. Voor onze film is eN;;> o 
2. "2.. en 'lV k > Wat zodat 

we twee verschillende dempingsparameters, ~1 en ~~ vinden. Deze snijden el

kaar niet in ons k-gebied. In deze figuur is tevens de dempingsparameter 

volgens verg. (a.14) uitgezet voor het geval dat Ds=O • Vergelijking (a.14) 

reduceert dan tot: 

(2.72) 
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Voor ltl>o,s-m.N/m wordt in dit geval de demping gegeven door: f3=-2)Jk'l-
f .2. k2. lk~ '\.Y:z.. Het reële deel van de wortel uit (2.72), 1 wo•-"%-L.fV J geeft een 

correctie op de cirkelfrequentie met een factor { 1- (Wwgo14~'~fin vergelij

king met de frequentie voor de »squeezing mode» in het geval van een id8ale 

vloeistof. Isl~l<~~~dan heeft (2.72) ook twee verschillende oplossingen 

die allebei een demping voor stellen. 

Een nadere beschouwing van vergelijking (a.14) leert dat deze vergelijking 

een zuiver imaginaire wortel heeft. Deze dempinsparameter is in fig. 2.8 als 
:z.. 

functie van & voor één bepaalde waarde van k uitgezet. Dit is gedaan voor 

verschillende waarden van de (oppervlakte)diffusiecoëfficiënt Ds . 
Allereerst zien we aan het verloop van de 3 curves dat voor grote €, , 1(31-o 

(voor €..=-'Sol"''\..N/m is [3 voor alle waarden van Ds gelijk aan -1S-
1
). Dit 

is in overeenstemming met het feit dat verg. ( a.14) voor ltl_. OCI alleen w:::::o 

als oplossing heeft. We kunnen dus verwachten dat de situatie die ontstaat 

door /&1 naar oneindig te laten gaan reeds aanwezig is voor /€..1 "?--5"0 tnN/m. Verder 

kunnen we zien dat het verloop van j3 als functie van D5 , voor vaste él 

overeenkomt met wat op fysische gronden verwacht kan worden. Want een hoge 

diffusiecoëfficiënt betekent dat concentratiegradiënten in de monolaag snel 

opgeheven worden zodat de tangentiële kracht t.g.v. een oppervlaktespannings

gradiënt nauwelijks een rol kan spelen. Dit betekent dat we weer in de situ

atie van een »schoon» oppervlak gekomen zijn waarvoor de demping veel groter 

is; vergelijk fig. 2.7. 

Beschouwen we vervolgens formule (a.15), die voor 1~1~ ~ wel een oplossing 

heeft die van nul verschilt, dan kunnen we hierover de volgende opmerkingen 

maken. 

Indien we wortels van (a.15) bekijken die in de buurt van de oplossing voor 

\E.I- f>d liggen dan kunnen we de w'~ term zonder meer verwaarlozen (voor 

~,.2_ 5 58 x 10
11 rn- 2 • ~m ~ = - 13b ç 1 

• Na wat verdere vereenvoudigingen komt er: 
"- ' I ltl ... oo 1-

(2.73) 

Ook deze vergelijking blijkt bij nadere beschouwing een zuiver imaginaire 

wortel te hebben. In fig. 2.9 is wederom,voor één bepaalde k -waarde (kl.= 
11 -1) ~s8.1o rn ~.als functie van & uitgezet voor enkele waarden van de diffusie-

coëfficiënt D5 • Globaal zien we hier weer hetzelfde beeld als in fig. 2.8 
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met dien verstande dat f?J nu naar de limietwaarde voor li-l_, Ot> ( .::-1!& .s-•) con-

vergeert. Ook nu weer wordt deze limietwaarde bereikt voor (.::- Soml%onge

acht de waarde van Ps . Tenslotte is in fig. 2.10 het verband tussen é. en (3 

volgens (2.73), uitgezet voor twee waarden van de golfvector k maar vonr 

een vaste waarde van Ds • De limiet voor IE.I- oo is gelijk aan -s~ S-
1
voor 

k'2. 11 -Z. , , \<:'2. IZ -1 de golf met = "?>, 31xlo rn en ZlJ bedraagt -288't voor de andere gal f ==?l;rt·lo 111 • 

Deze limietwaarden zijn berekend met behulp van formule (a.16). We zien dat 

er geen wezenlijk verschil is tussen de snelheid waarmee beide dempingspara

meters hun limietwaarde bereiken. 

Omdat er in de literatuur gegevens bestaan die er op wijzen dat de waarden 

van IE-l voor monolagen bestaande uit HDTAB groter dan -=tomN/m zijn, (zie 

bijv. [ 11]) moeten we, op grond van het voorafgaande concluderen dat de dem

ping die we bij onze films kunnen verwachten gegeven wordt door (a.16). Als 

we tenminste de kleinste dempingsparameter willen hebben die er voor de 

"squeezing mode " bestaat. 

Schrijven we voor (3 :: J.m (c..v) 

betrekking: 

dan vinden we uit (a.16) de volgende 

(2.74) 

Deze vergelijking zullen we in hoofdstuk 4 gebruiken om onze meetresultaten 

te interpreteren. 

Als we de waarden voor ûO die we in deze par. gevonden hebben invullen in 

ml.::: \<:2.-~1f dan blijkt voor alle W
1 -1 aan de voorwaarde ltnf1<<1 ruim

schoots voldaan te zijn. Aan ls.h<..(1 is, voor onze k: en h waarden, al-
2 

tijd ruimschoots voldaan. 

Vergelijken we de demping van onze oppervlaktegolven op zeepvliezen met op

pervlaktegolven op vrije vloeistofoppervlakken dan zien we, dat in ons geval 

het groter worden van de invloed van oppervlaktespanningsgradiënten precies 

het omgekeerde gevolg heeft als bij vrije vloeistofoppervlakken. Bij vrije 

vloeistofoppervlakken wordt de demping nl. groter t.g.v. de aanwezigheid 

van oppervlakte-actieve stoffen terwijl de demping in het geval van onze films 

juist kleiner wordt door deze stoffen; vergelijk fig. 2.7 en fig. 2.10. 

Voor vrije vloeistoffilms gestabiliseerd met een oppervlakte-actieve stof 

gaat het gezegde 'olie op de golven werpen' niet op. 
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2.3 Lichtverstrooiingstheorie. 

Het gedrag van de oppervlakterimpelingen als functie van de tijd werd 

bestudeerd met behulp van een lichtverstrooiingstechniek die in de literatuur 

bekend staat als laser beat spectroscopie. Dit is een (dynamische) licht

verstrooiingstechniek waarbij het spectrum van het door een systeem verstrooid 

licht gemeten wordt. De methode biedt, in tegenstelling tot de z.g. integrale 

lichtverstrooiingstechniek, de mogelijkheid om de dynamica van processen 

te bestuderen. Een voorbeeld van laser beat spectroscopie is de bekende 

laser doppler snelheidsmeter. 

Het principe van de methode berust op het analyseren van de intensiteit van 

het verstrooide licht als functie van de tijd of als functie van de frequen

tie. 

Een schematische weergave van het optisch gedeelte van de opstelling staat 

in figuur 2.11. 

Ülva.llel1de. \,CM<dcl+ n 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Fig. 2.11 Schema van het optisch gedeelte 

Oe invallende bundel treft de film onder een hoek &0 • Het grootste gedeelte 

van dit licht wordt doorgelaten, maar een klein gedeelte (5 à 20% afhankelijk 

van de dikte van de film) wordt gereflecteerd en ver laat het vlies onder 

een hoekQ0 • Een nog kleinere fractie van het opvallende licht wordt in alle 

richtingen verstrooid. Deze verstrooiing is eigenlijk de diffractie van de 

lichtgolven t.g.v. de oppervlakterimpelingen maar omdat de maxima en minima 

van de diffractiepatronen zeer dicht op elkaar liggen ziet men deze als een 
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diffuus vlekje. Omdat de intensiteit van het verstrooide licht,I~lt), laag is 

wordt een fotomuitiplicatorbuis(PMT) gebruikt voor de detectie. Het licht, 

dat bijv. onder een hoek e met de normaal door de film verstrooid wordt, valt 

op de fotomultiplicatorbuis en wordt hierin omgezet in een electrische 

stroom It~· Deze stroom is rechtevenredig met de intensiteit van het licht 

dat in deze richting door de film verstrooid wordt. Door nu de electrische 

stroom Itt), die de PMT afgeeft, als functie van de tijd te analyseren kent 

men tevens de intensiteit van het verstrooide licht als functie van de tijd. 

Bij laser beat spectroscopie wordt dezei~)als functie van t of als functie 

van de frequentie V gemeten terwijl bij de integrale lichtverstrooiings

techniek het (tijds)gemiddelde<I~>gemeten wordt. 

Welke mogelijkheden ons ter beschikking staan omn~als functie van t te 

analyseren zal in het kort samengevat worden in 2.3.2. 

Eerst zal in 2.3.1 aangegeven worden hoe uit het hele spectrum van golf

lengtes één bepaalde Fouriercomponent van de oppervlakterimpelingen ge

selecteerd kan worden. 

2.3.1 Bepaling van de golflengte van een Fouriercomponent. 

Beschouw één Fouriercomponent van de rimpelingen met golflengtejl; zie fig. 

2.12. Vanuit optisch standpunt kunnen we zo~n rimpeling vergelijken met een 

tralie die als tralieconstante de golflengte Jl heeft. Valt het ruimtelijk

en tijds-coherente (laser)licht onder een hoek ~op de »tralie» dan worden 

de richtingen waar men hoofdmaxima in het diffractiepatroon kan aantreffen 

gegeven door: 

n=o, ±1, :!:2, ... 

Hierin is À 0 de golflengte van het opvallende licht. 

:r 

Ir 

Fig. 2.12 Eén Fouriercomponent als "tralie". 

(2.75) 

to.stVtr-sc:hc:l tu.ssen 
de ~tra.len r en Ir 
na. cLc: Ff ro.c: t.:e : 

~-Al SU\ e- Sin eo I 
0 
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Uit [2.75) zien we dat het Oe-orde hoofdmaximum correspondeert met de re

guliere reflectie. Het 1e-orde hoofdmaximum is voor ons het belangrijkste 

want door Rayleigh is reeds aangetoond dat het 2e-orde hoofdmaximum een 
2. 

intensiteit heeft die een factor (~)kleiner is dan die van het 1e-orde 

hoofdmaximum (~is de maximale amplitude van de rimpeling), 

Voor n:1 vinden we uit (2.75): 

(2.76) 

De index 1 bij 6 is voor het gemak weggelaten. 

Uit (2.76) zien we dat de golflengte van de Fouriercomponent, die bekeken 

wordt, volledig vastligt door de golflengte van het opvallende licht A0 , 

de hoek van inval é., en de waarnemingshoek 6 . Door À
0
en 90 vast te kiezen 

en e te variëren kunnen dus verschillende golflengtes uit het totale 

spectrum van rimpelingen geselecteerd worden. 

2.3.2 Laser beat spectroscopie. 

Onze experimenten hebben tot doel om de demping van oppervlaktegolven op 

dunne vloeistoffilms te bestuderen. D.w.z. alleen demping als functie van de 

tijd en niet als functie van de plaats (in termen van de dispersierelaties: 

we kijken naar reëlek-waarden maar~ is complex). 

De relatie tussen de amplitudes van de oppervlaktegolven en de amplitude van 

de electrische veldsterkte ~M van het door een film verstrooide licht is 

door Vrij[3] afgeleid. Voor een Fouriercomponent van de rimpelingen met golf

vector k vindt hij: 

( 2. 77) 

~tk en ç; zijn resp. de uitwij kingen van boven- en onderkant van de film t.o.v. 

de evenwichtsstand (afwezigheid van oppervlaktegolven). Men N zijn bekende 

functies die afhangen van de dikte van de film h, de brekingsindex n, de in

valshoek~, de waarnemingshoek een de golflengte Á0 van het opvallende licht. 

Voor het gemak laten we de index k in het vervolg weg en schrijven (2.77) 

als volgt: 
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Hierbij correspondeert E,~)met rimpelingen van het symmetrische type 

( "squeezing mode") en ElJ;)met rimpelingen van het antisymmetrische type 

("stretching mode"), 

(2.78) 

We kunnen nu formeel de, genormaliseerde, autocorrelatiefunctie van de elec

trische veldsterkte (van het verstrooide licht) opmaken: 

Deze z.g. correlatiefunctie van het optische veld heeft voor~=O de 

waarde 1 ( 1 DO% correlatie tussen E(t) en E"(tto)) en voor -r .... oo heeft ~ <1> (t) 

(2.79) 

de waarde O(geen correlatie tussen E op tijdstipt en E op het tijdstip 

"t ... co") 

Samen met (2.77) bevat1~~informatie omtrent het gedrag van de oppervlakte

golven als functie van de tijd. 

Het doel in de laser beat spectroscopie is om deze ''t'b direct of indirect te 

meten en hiervoor moeten we aangeven wat het verband is tussen1~~ en de uit

eindelijke stroom Iet) die onze PMT afgeeft. 

Opmerking: 

De hierboven geschetste procedure geldt voor metingen in het tijdsdomein. 

D.m.v. de z.g. Wiener-Khintchine relatie is een correlatiefunctie verbonden 

met het vermogensspectrum. Door bijv. (2.79) Fourier te transformeren krijgt 

men het vermogensspectrum van het optische veld. Wanneer men het vermogens

spectrum van de PMT-stroom meet i.p.v. de autocorrelatiefunctie dan werkt 

men in het frequentiedomein. Onze metingen zijn in het tijdsdomein uitgevoerd 

zodat in het vervolg alleen over correlatiefuncties gesproken zal worden. 

In principe staan er twee detectietechnieken ter beschikking: 

i) Homodyne detectieJ hierbij valt alleen het licht dat verstrooid wordt op 

het lichtgevoelige materiaal van de PMT. 

ii) Heterodyne detectieJ hierbij valt naast het verstrooide licht ook nog 

niet-verstrooid laserlicht op de PMT. De twee soorten licht worden a.h.w. 

"gemengd". Hierdoor wordt het niet-verstrooide licht gemoduleerd met het 

strooilicht. Vandaar ook de term "beat"J homodyne detectie heet daarom ook 

wel "self-beat". 
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De bekende laser doppier snelheidsmeter is een voorbeeld van de heterodyne 

detectietechniek. 

Voor een uitgebreide uiteenzetting over laser beat spectroscopie en de 

twee genoemde detectietechnieken zie Cummins and Swinneyf12]. 

We zullen nu eerst kort aangeven wat het verband is tussen ~<1>('t') en de 

stroom die de PMT afgeeft in het geval homodyne detectie en daarna voor 

het geval van heterodyne detectie. 

Homodyne detectie. 

Oe autocorrelatiefunctie van de anodestroom die uit de PMT komt wordt ge

geven door: 

%::Cr):::.< Ilt) Itt-t""C) ~ (2.80) 

Verder kan men bewijzen dat, als de amplitudeverdeling van f(t:) gaussisch 

is, er de volgende relatie bestaat tussen de correlatiefunctie van het 

optische veld (2.79) en de z.g. correlatiefunctie van de intensiteit ,,~L): 

waarbij 1<2.l gegeven wordt door: 

û.J E" I( ,q (t}::: < (t). E (t·). E (-I: 1"L). E. (t H) > 
·4 < E"'Ct)· E(t>>1 

of met: <Ilt:)>=<E."..ltJ·Elt)> 

Uit (2.79) volgt samen met (2.82): 

!fe: (t) = < E Lt) · E: ." (-t- t-r) > 
< I ( -1::) > '1 <.•> ct') 

( 2. 81 ) 

(2.82) 

(2.83) 

(2.84) 
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Uit (2.80), (2.81), (2.83) en (2,84) volgt dan voor~I~): 

'frCr) = <Ilt-)·I(.tt-"t")> 

::. < Itt)~." (l)(t') 

<I (t))l.. [ 1 + I fl}Ct") 1
2 

) 

1 :2. = <I ti:):> + I <fE (.t") I (2.85) 

In plaats van de correlatiefunctie van de stroom ~r~) kunnen we ook de 

correlatiefunctie van de (gemiddelde) stroomfluctuaties cf4rCr) beschouwen die 

als volgt gedefinieerd is: 

Y':1r<.r) = < !(-~:) ·I(t+-r)> - <lt-t:)f 
= <f:t l't") - <C :r lt) :t 

of met ( 2. 8 5) 

(2.86) 

In de praktijk komen we van 'frlr) naar 'fAilt) door de anodestroom van de PMT 

over een RC-netwerk te ontwikkelen(zie fig.3.2). Hierbij moeten we natuur

lijk wel oppassen dat dit RC-netwerk het relevante spectrum niet vervormt. 

Uit (2.85) zien we dat bij homodyne detectie~~~ indirect gemeten wordt nl. 

via 1~ . Voor gaussisch verdeelde velden is er een eenvoudig verband tussen 
V} ~2.) ) • 

~ t~ en 1 ~ nl. betrekklng (2.81) maar voor niet-gaussisch verdeelde vel-

den is het verband veelal niet bekend. 

Een andere consequentie van (2.81) is dat, ook bij gaussisch verdeelde vel

den, de fase van ~cQ verloren gaat. Frequentieverschuiving , t.g.v. een 

dopplerverschuiving bijvoorbeeld, kan met een homodyne detectietechniek niet 

gemeten worden. Aan beide bezwaren wordt tegemoet gekomen bij de heterodyne 

detectietechniek. 

Heterodyne detectie. 

Het onverstrooide licht dat "gemengd" wordt met het strooilicht noemt men de 

locale oscillator. 

Voorwaarde voor zuiver heterodyne detectie is dat de intensiteit van de 

locale oscillatoriLo(deze is constant verondersteld vandaar dat middelings

haken weggelaten zijn) veel groter is dan <I
5
<t))j de gemiddelde intensiteit 

van het verstrooide licht. 
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Is voldaan aan Iu,)> <lstt) dan heeft de correlatiefunctie van de {gemiddelde) 

stroomfluctuaties ~~~) in het geval van heterodyne detectie de volgende re

latie tot %<-r), de correlatiefunctie van het optische veld: 

( 2. 87) 

Bij heterodyne detectie wordt dus de correlatiefunctie van de amplitude 

direct gemeten. Dit stelt geen eisen aan de statistiek van E~) en evenmin 

'gaat de fase van 'fE (of ~ <.1) bij de detectie verloren. 

Problemen die bij heterodyne detectie kunnen optreden zijn: 

1) Men kan last krijgen van laserruis (d.m.v. de locale oscillator) die 

het relevante spectrum helemaal kan vervormen. 

2) Het mengen van strooilicht met de locale oscillator vindt plaats op het 

kathode-oppervlak van de PMT. Beide fasefronten moeten goed "matchen" en dit 

stelt hoge eisen aan de uitlijnmogelijkheden van de experimentele opstelling. 

Tot slot nog enkele opmerkingen over beide technieken. 

il Beide technieken zijn eigenlijk limietgevallen want vooriw=O heeft men 

de homodyne detectietechniek. Als daarentegen Iu;~><I,? dan heeft men zuiver 

heterodyne detectie. In de tussenliggende gevallen (I.Lo~ <l5ttJ>) raakt 

men in de moeilijkheden. Maar in de praktijk kan men meestal visueel wel 

waarnemen of naast het verstrooide licht ook nog niet-verstrooid laserlicht 

op de PMT valt. 

iil Bij de boven gegeven afleidingen zijn de schrootruistermen en gelijk

stroomtermen voor het gemak weggelaten. Verder zijn de typische fotomulti

plicatorbuiseigenschappen, zoals de versterkingsfactor en de quantumefficiën

cy ook niet meegenomen. Deze vereenvoudigingen beïnvloeden de eindresultaten 

echter niet wezenlijk. 

iiil Voor een beschouwing over signaal-ruisverhoudingen en de invloed van 

het Re-netwerk op onze spectra zie [ 13] . 

We zullen nu de relatie leggen tussen de resultaten van 2.2 en de uitdrukking 

voor de correlatiefunctie van de gemiddelde stroomfluctuaties, ~~Lg , voor 

het geval van homodyne detectie. fAI WQrdt dan gegeven door (2.86). 

Alleen het geval van oppervlaktegolven op een film waarbij de vloeistof

stroming in de film voldoet aan de "no-slip" conditie aan de wanden van de 

film zal worden bekeken. 

De dispersierelatie voor de "squeezing mode" wordt dan gegeven door (a.20). 
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Stel nu dat de maximale amplitude van de "squeezing mode" op beide opper

vlakken gelijk is aan a1 • Verder volgt uit het voorafgaande dat de tijds

afhankelijkheid van ~ 1 en ;Jr gegeven worden door: 

en 

Waarbij w voor de "squeezing mode" uit (a.20) volgt; schrijven we nu voor 

(h1=~(w) dan volgt uit (2.77) en (2.78): 

E,U:l = M [ ~t ltl- ~11 ltl) 
/V la, M ~p[(3,tJ (2.88) 

De dispersierelatie voor de "stretching mode" wordt in het geval van niet 

bewegende wanden gegeven door (a.26). Stel dat de maximale uitwijkingen 

t.o.v. de evenwichtsstand op beide oppervlakken voor dit bewegingstype 

gelijk is aan Q.,_dan volgt uit (2.77) en (2.78): 

E~.L·t-> = N [Sr t-t-) ~ ~Ir L~) ] 
/'"V 2a~N exp [ -~w1 t -t (h11:. J 

(2.89) 

Waarbij W). = Rt(w) en (61 :s h..tw) ; w volgt uit (a. 26). 

De correlatiefunctie van de amplitude. fet~). wordt dus nu: 

(2.90) 

De ensemblegemiddelden van de kruistermen zijn nul want de "squeezing mode" 

en de "stretching mode" zijn onafhankelijke typen van beweging. 

Substitutie van (2.88) en (2.89) in (2.90) levert: 

(2.91) 

De correlatiefunctie van de stroomfluctuaties. f~lL), heeft voor het homodyne 
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geval, de volgende gedaante: 

'l. 

IJ' AI tr) =- I lfe lt") I 

rv t <I1 lt)fex~[2.j31t') + <:I._tt)>z..eKp[2(31 t'J t-

+ 2<Iflt) >o<I2 Lt)) o.exp [l~f+f31.Yr] _"(.qJ W~T:} (2.92) 

Zoals we uit ( 2. 92) kunnen zien bepalen de groottes van resp. <: I,w>, < I 4 tt) > 
(1

1
, ~1 en w~ welke term in deze vergelijking domineert.; <I

1
ti)) en <T,.tB> 

blijken voor onze zeepvliezen van dezelfde grootte-orde te zijn; zie Vrij [ 3]. 

In figuur 2.12 zijn voor defrilm uit 2.2.4 de waarden van de dempingsparameter~ .. 

en w l. , uit (a. 26 L uitgezet als functie van k2. • 

Uit deze figuur zien we dat lf?11 <~ lp11 , zoals bijv. blij kt uit vergelijking 

van de waarden van f3 1 uit figuur 2.1D;k'":?>,JTxlo
11

m-L: ~1 =-S'i~-1 terwijlf3,=-1,orxlls-! 

k
:&. 11 _.. -1 4 - 1 

en voor =.:!l,Hxlo n. : ~1 = -1885 s terwijl (31 = -1.31 x 1o s • 

We kunnen dus verwachten dat alleen de eerste term in het rechterlid van (2.92) 

belangrijk is zodat: 

(2.93) 

Tenslotte nog enkele opmerkingen. 

i) Bij de afleiding voor fe Ct") , verg. ( 2. 90 L is aangenomen dat termen van 

d k' f fl >}k" 0 0 k k' de ge aante < E <~hE (t-t·"t" > nul ZlJ n als ~ hetgeen betekent dat de opper-

vlaktegolven ruimtelijk onafhankelijk zijn. 

ii) De afleiding van de formules (2.90) t/m (2.93) is alleen correct als het 

optische veld El-r) een gaussische amplitudeverdeling heeft. 

iii) Betrekking (2.93) geldt in deze vorm alleen voor waarden vanT:>o omdat 

de schrootruisterm haar bijdrage op "t=o levert (zie [ 12] ) en deze term hebben 

we bij onze afleidingen niet meegenomen. 

iv) Wanneer we m.b.v. vergelijkingen (2.90) en (2.91) de correlatiefunctie 

van de stroomfluctuaties, f~Lë) , voor het heterodyne geval zouden afleiden 

dan vinden we in de exponent niet 2~1 maar ft._ ; vergelijk (2.86) en (2.87) 

Wat de punten i) en ii) betreft kunnen we verwachten dat voor thermisch 

geëxciteerde oppervlaktegolven aan beide voorwaarden voldaan is. 
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3. Experimenteel gedeelte. 

3.1 Materialen. 

Oe zeep die voor onze experimenten gebruikt werd is hexadecyl-trimethyl

ammoniumbromide (HOTAB). De gebruikte kaliumbromide en glycerol waren pro 

analyse reagentia. 

Alhoewel de ~o vs. loge curve van de zeep geen minimum vertoonde zijn de 

oplossingen die voor de experimenten gebruikt zijn met norit behandeld om 

eventueel nog aanwezige ongewenste oppervlakte-actieve stoffen te verwij

deren. Daarna zijn de oplossingen door een 50 nm Millipare filter gefil

treerd. Deze behandeling gaf meestal een kleine verhoging van de oppervlak

tespanning (0,5 à 1,5 mN/m) 

3.2 Meetopstelling. 

De vlieshouder, samen met de voorraadoplossing, bevinden zich in een ronde 

pot waarvan de bodem en de wanden dubbelwandig zijn; zie fig.3.1. Hierdoor 

wordt water van constante temperatuur gestuurd. Het water wordt op constan

te temperatuur gehouden m.b.v. twee thermostaten die in serie staan. 

Fig. 3.1 Vliezenpot. 

Vil-st' 9e
d..e.ef-t~% 

d.eks<-1 

yne.c.ho..ni.6 m~Z voo ... h..tt of' ..ec... 
}1ee,r bewe3o1A. ~ Voorra.o.dva.atje 
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Het deksel van de pot bestaat uit twee gedeelten. Een vast deel en een 

draaibaar deel, waaraan een tubus met een prisma bevestigd is. Dit prisma 

dient ervoor om het door het vlies verstrooide licht op te vangen en naar 

de fotomultiplicatorbuis(PMT), dis op de tubus bevestigd is, te sturen. 

Door aan het draaibare gedeelte van het deksel te draaien kan men het pris

ma in een vlak, loodrecht op het vlies, verplaatsen en zodoende de waar

nemingshoek 9 instellen. Deze tweedeling van het deksel maakt zowel de af

dichting als de temperatuurregeling van dit gedeelte van de pot moeilijk. 

Het probleem van de afdichting is opgelost door het aanbrengen van een z.g. 

vloeistofslot. Dit bestaat uit twee concentrische sleuven in het vaste 

deel van het deksel waarin zich zeer visceuze paraffine-olie bevindt. Op 

het draaibare deel van het deksel bevinden zich twee concentrische opstaan

de randen die precies in de sleuven passen;zie fig.3.1.Door de vloeistof

spiegel in het slot juist te kiezen is afsluiting van de buitenlucht ge

garandeerd. Er is gekozen voor paraffine-olie omdat de dampspanning hier

van veel lager is dan die van de zeepoplossing zodat deze olie het damp

spanningsevenwicht van het systeem niet verstoord. Het zou in principe 

natuurlijk beter zijn als de vloeistof in het slot dezelfde samenstelling 

zou hebben als de zeepoplossing waaraan gemeten wordt. Maar dit geeft in 

de praktijk problemen omdat het water uit deze oplossing vrij snel ver

dampt waardoor in de eerste plaats de samenstelling verandert en in de 

tweede plaats het moeilijk is om tijdens de experimenten het niveau in 

het slot te controleren. Het eerste bezwaar heeft tot gevolg dat de (zout) 

concentratie van de oplossing in het slot groter is dan de (zout)concen

tratie van de oplossing in het voorraadvat waardoor het dampevenwicht ern

stig verstoord kan worden zodat het middel erger is dan de kwaal. Om deze 

problemen te voorkomen hebben we gekozen voor de paraffine-olie die overigens 

ook nog het voordeel heeft dat hij niet "kruipt" over roestvrij staal (het 

materiaal waar onze pot van gemaakt is). 

De afdichting van alle andere verwijderbare delen is uitgevoerd met phiton

o-ringen. 

Het zal duidelijk zijn dat de druk in pot nagenoeg gelijk moet zijn aan de 

atmosferische druk daar men anders natuurlijk in de moeilijkheden geraakt. 

Het probleem van de temperatuurregeling van het deksel is opgelost door de 

ruimte waarin de pot zich bevindt op dezelfde temperatuur te houden als het 

water dat door de wanden van de pot gestuurd wordt. De temperatuur in deze 

ruimte kon gedurende weken tot op 0 0,01 constant gehouden worden.(De tem-

peratuur waarbij de experimenten uitgevoerd werden was meestal ca. 25 °C.) 
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Het aan de onderkant uitstekende deel van het mechanisme, dat dient om het 

voorraadvaatje op en neer te bewegen, is omwonden met een spiraal waardoor 

hetzelfde water gestuurd wordt als door de wanden van de pot. (Deze spiraal 

is niet getekend in fig.3.1). 

Het resultaat van al deze inspanningen (waarvan een groot gedeelte tijdens 

dit onderzoek gerealiseerd is) is geweest dat de temperatuur aan de wand 

binnen in de pot, die we continu meten m.b.v. een thermistor, gedurende we

ken tot op 0,002 ° constant bleef. 

Aan de omtrek van de pot bevinden zich 12 vensters (waarvan er in fig. 3.1 

twee getekend zijn) die voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen wor

den: passage van de in- en uitgaande lichtbundels; opvang van de gereflec

teerde bundel; aan- en afvoer van de zeepoplossing enz. Het binnenste van 

de pot is gezwart om eventuele reflecties van licht uit te doven. 

De zeepoplossing kan extern ververst worden m.b.v. een slangenpomp. De zeep

oplossing komt alleenin aanraking met siliconenrubber en glas. Dit is be

langrijk om contaminatie van de oplossing te voorkomen. Het voorraadvaatje 

in de pot is zo geconstrueerd dat het ook mogelijk is om het vloeistofopper

vlak in dit vaatje te verversen m.b.v. het pompsysteem. 

Het optisch en electrisch gedeelte van de meetopstelling is schematisch in 

fig. 3.2 weergegeven. Als lichtbron gebruiken we een argon-ion laser met een 

vermogen van ca. 100 mW. De laser werkt bij 514,5 nm en het licht is lood

recht op invalsvlak gepolariseerd. 

PMT 

lil 

fo~od.ioole 

~======~- diktentetL~ 

Fig. 3.2 Optisch en electrisch schema van de opstelling. 

Lid,~ bron 
{Ar-ior~ IC~.Ser) 
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Met behulp van lens L1 kan de grootte van het lichtvlekje op het vlies ge

regeld worden. Meestal had dit vlekje een diameter tussen 1 en 2 mm. De in

tensiteit van het regulier gereflecteerde licht wordt gemeten met een foto

diode en wordt gebruikt om de dikte van de film als functie van de tijd te 

volgen. Het door het vlies verstrooide licht, dat door het prisma opgevangen 

wordt, bereikt de fotomultiplicatorbuis (EMI 9558A) via twee "pinholes" en 

de lens L2 . De lens plus de twee "pinholes", D
1 

en D
2

, dienen om de openings

hoek van het detectiesysteem nauwkeurig vast te leggen. De stroom I(t) die 

in de PMT ontwikkeld wordt, wordt via het RC-netwerk (voor het doel hier-
~ 

van zie 2.3.3) enY"low-noise" versterker toegevoerd aan een ADC (200 kHz ; 

10 bits ), De signaalverwerking (correlatiefunctiemeting) vindt daarna plaats 

m.b.v. een minicomputer. 

Tenslotte merken we nog op dat de hele opstelling op een trillingsvrije 

tafel staat om gebouwtrillingen te elimineren. 

3.3 Meetprocedure. 

Dm te beginnen wordt de oplossing, met een bepaalde ionenconcentratie, via 

het toevoersysteem in het voorraadvaatje gepompt. Wanneer het vaatje over

loopt wordt deze vloeistof opgevangen en afgezogen. Het doorpompen van ver

se oplossing gaat net zo lang door totdat de geleidbaarheid en de oppervlak

te-spanning van de afgezogen oplossing gelijk zijn aan die van de ingaande 

oplossing. Daarna wordt er minimaal 12 uur gewacht opdat het dampevenwicht 

in de pot zich kan instellen. (Zoals al eerder opgemerkt is, is de druk in 

de pot gelijk aan de atmosferische druk) 

Als het dampevenwicht in orde is dan kan er een vlies getrokken worden. Vlak 

voordat een film getrokken wordt, wordt nog eerst het vloeistofoppervlak van 

het voorraadvaatje ververst door een paar ml oplossing door te pompen. Het 

vlies wordt gemaakt door het voorraadvaatje naar beneden te bewegen; zie 

fig. 3.1. De intensiteit van het gereflecteerde licht wordt m.b.v. een x-t 

recorder gevolgd. Verandert de intensiteit van het gereflecteerde licht niet 

meer dan hebben we de evenwichtsdikte van het vlies, die uit de intensiteit 

berekend wordt, bereikt en kan het meten van de correlatiefuncties als func

tie van de waarnemingshoek a beginnen. Meestal wordt er op een hoogte van 

ca. 10 mm boven het vloeistofoppervlak in het voorraadvaatje gemeten. 

De hoek van inval, eo, was steeds 60°. De meethoek, e, varieërde aan de ene 
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• 0 

kant van de reflectiebundel in het gebied 4o ~ e~ sr en aan de andere kant in 

het gebied 63.$. e ~ 8oo • Dit correspondeert met golflengtes .A tussen 2,!>f'-ITI('i..c,X.,) 

en l~~~m~~o~}.Het meten van de correlatiefunctie gebeurt door de anodestroom 

I( t) via het RC-netwerk om te vormen tot een spanningsfluctuatie AV<.t) l"'""' ~"I(t)) 
en van deze spanningsfluctuaties de correlatiefunctie ~v<.'t) ("""fAI-re) ) te 

bepalen. Daartoe wordt de spanning op een aantal discrete tijdstippen gemeten. 

Noem de tijdstap tussen zo'n meting ~ 1 (het increment) dan maken we met de 

gemeten spanningen, V(o), V(tf), Y(l.rf)enz. de volgende producten op: 

n is een geheel getal dat het aantal punten van de correlatiefunctie bepaalt. 

Bij ons is n gelijk aan 25, 50 of 100. Het tijdstip r:o kunnen we willekeu

rig kiezen als we ons proces stationair veronderstellen. Eén zo'n serie ver

menigvuldigingen vormt de eerste schatting voor de correlatiefunctie. We 

herhalen deze procedure een groot aantal keren en tellen daarna, voor een 

bepaald tijdstip, alle gevonden producten bij elkaar op en delen daarna 

door het aantal keren dat we vermenigvuldigd hebben. Voor het tijdstip ~xL1 
bijv. loopt de procedure dus als volgt: 

1" keer: V
1 

(t'=o) x Y1 tix-t 1 } 

2~ keRr: Yz.. L"C=o))( \{ (CX"r,) 

I 

Dit doen we voor alle punten van de functie op dezelfde manier hetgeen ons 

uiteindelijk cfiJ.vCr) ( o ~"L ~ nx"C"1) oplevert. 

Het minimale aantal spanningen dat voor iedere tunetie gemeten wordt bedraagt 

64.000. Bij een 25-punts correlatiefunctie betekent dit dat de uiteindelijke 

functie een middeling is van 2560 elementaire functies. De keuze van het in

crement ~1 vergt enige vaardigheid omdat dit tijdsinterval bepaalt hoe een 

bepaalde functie er in o(~~n~1 uitziet. 

De gemeten resultaten, dikte van de film, correlatiefunctie en meethoek, 

worden in de computer opgeslagen om daarna geanalyseerd te worden. 

Door de gemeten punten van de correlatiefunctie wordt m.b.v. een kleinste 

kwadratenmethode een e-macht gelegd. Hierbij wordt niet de gebruikelijke lo-
n Bl:· ~ 

garitmische methode toegepast maar wordt rechtstreeks -1;-t;,CAe ·- 'fAva:,>J ge-

minimaliseerd. Dit heeft tot gevolg dat de eerste punten van de gemeten func-
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tie (kleine waarden voor r ) een groter gewicht krijgen dan de punten in de 

staart dan bij de gebruikelijke methode.Oe tijd 7:= r:R. waar de op deze manier 
-1 

gevonden e-macht tot op e van zijn amplitude gedaald is noemen we de re-

laxatietijd. (Het eerste punt van de correlatiefunctie, dus op r~o, wordt 

niet in de analyse meegenomen omdat dit punt de z.g. schrootruisbijdrage 

bevat; zie 2.3.2.) 

Nu hebben we alle parameters verkregen die nodig zijn om de experimentele 

resultaten te vergelijken met de theorie zoals die in hoofdstuk 2 gepresen

teerd is. 

3.4 Resultaten. 

Er zijn metingen verricht aan vliezen getrokken uit oplossingen met resp. de 

volgende ionenconcentraties (d.i. concentratie zeep+ concentratie KBr): 
-4 -4 -4 

9,5X10 mol/1, 19,0x10 mol/1 en 4Bx10 mol/1. De zeepconcentratie in bei-
-4 

de laatste oplossingen is 8,5x10 mol/1. De eerstgenoemde oplossing bevat 

alleen maar zeep. Naast zeep en eventueel zout bevatten de oplossingen ook 

nog 1 mol/1 glycerol. Dit blijkt nodig te zijn om eventuele verdamping van 

het vlies t.g.v. nog aanwezige temperatuurverschillen in het systeem tegen 

te gaan. Zonder deze toevoeging is het niet mogelijk om vliezen te maken met 

evenwichtsdiktes die m.b.v. de OLVO-theorie verklaard kunnen worden. Oe af

wijkingen van deze theorie die dan ontstaan staan bekend als "het druk-effect" 

zie voor deze kwestie bijv. (14). 

Van alle oplossingen werd de oppervlaktespanning, ~o= "dCIJ.), gemeten m.b.v. een 

stalagmometer. De resultaten van deze metingen (uitgevoerd bij 20° C) staan 

in tabel 3.1 vermeld. In deze tabel zijn tevens de resultaten van viscosi

teitsmetingen weergegeven. Deze metingen zijn m.b.v. een Ubelohde viscosime

ter uitgevoerd bij de dezelfde temperatuur als waarbij de correlatiemetingen 

aan de desbstreffende oplossing uitgevoerd zijn. 

Ct, mo$i 
9,,x Jo-~ 
'9}(\0-4 

'i 6' l( lb-'f 

Tabel 3.1 

lo, rnN/m '2o I l'l'\lii·S/m1 

~g,g 1, 11. (24, 5' ·c,) 

-; ;, 1- 1, 0 1 (11,00'-) 

3318 1, ll. (24, 5 °C) 

Oppervlaktespanning 6o en viscositeit ~o 
als functie van de ionenconcentratie Ct• 
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Diktemetingen. 

De dikte van de film wordt berekend uit de intensiteit van het gereflec

teerde licht door gebruik te maken van de formule van Airy [ 15] voor een 

homogene film met een brekingsindex die gelijk is aan de brekingsind~x van 

de oplossing waaruit de film getrokken is. Het resultaat is dan de z.g. 

equivalente waterlaagdikte h • Ons vlies is echter geen homogene film maar 
w 

heeft een "sandwich"-structuur. Rijnbout [ 16] heeft voor zo'n structuur 

aangegeven hoe men uit h de dikte van de waterachtige kern h kan berekenen. 
w 

Hierbij wordt aangenomen dat de monolagen uit bulk hexadecaan bestaan. De 

brekingsindex van onze oplossingen bedraagt 1,345 (gemeten) en uit [ 16] 

vinden we hiermee dat de dikte van de waterachtige kern h voor onze vlie

zen gegeven wordt door: h=h -3,5 nm. 
w 

Figuren 3.3 t/m 3.6 geven enkele voorbeelden van gemeten correlatiefuncties. 

De kruisjes zijn de meetpunten en de getrokken lijn is de e-macht die m.b.v. 

de kleinste kwadratenmethode door de meetpunten getrokken is. Het schroot

ruispunt, %z~). is weggelaten daar dit voor de interpretatie van onze re

sultaten niet relevant is. Figuren 3.3 en 3.4 zijn voorbeelden van 25-punts 

correlatiefuncties, gemeten bij vliezen getrokken uit de oplossing met 
-4 

et=48X10 mol/1. Figuren 3.5 en 3.6 zijn daarentegen voorbeelden van 50-

puntscorrelatiefuncties, gemeten bij films getrokken uit de oplossing met 

Ct=19x10- 4 mol/1. Zoals we uit deze voorbeelden kunnen zien is het argument 

van de e-machten,die door de meetpunten getrokken zijn, negatief. De aanpas

sing van de e-macht is zo uitgevoerd dat ~R steeds positief genomen wordt. 

Ten aanzien van de reproduceerbaarheid van de correlatiefunctiemetingen kun

nen we stellen dat de relaxatietijd ~~tot op ~5% bepaald kan worden. 

Uit het negatief zijn van de argumenten van de e-machten kunnen we conclu

deren dat we inderdaad iets van demping meten. Merk tevens op dat de tijd

schalen bij de diverse meethoeken zeer verschillend zijn. 

Als afsluiting van deze paragraaf vermelden we nog iets ovtJr de openings

hoek van ons detectiesysteem. Deze hoek bepaalt namelijk het aantal golven 

dat men bij een bepaalde waarnemingshoek e ziet. 

De afstand vlies-pinhole D
1 

(zie fig.3.2) bedraagt 60 mm terwijl de diame

ter van D
1

=o,5 mm is. De brandpuntsafstand van lens L
2 

bedraagt 50 mm en 

het brandpunt van deze lens valt samen met pinhole D
2

; de diameter van D2 
is 0,3 mm; afstand D

1
-D

2 
is 80 mm. Met deze gegevens kan men de openings-

-5 hoek /).SJ_ uitrekenen; hetgeen 11..0.-::. :bXID !>r oplevert. Aan Vrij [ 3] ontlenen 

we dat het aantal golven, 6. N, dat vanaf het vlies in een ruimtehoek Ä .n. 
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valt gegeven wordt door: 

Hierin is ct- de diameter van het lichtvlekje op het vlies en e de beken

de waarnemingshoek. 

Bij ons is a~1mmzodat we het volgende tabelletje kunnen samenstellen: 

a b,N A,f-m ll A f-tn 
I 

80° 20 L4,33 e,ol. 

bl.jo 51 15,10 o,bo 

4 S'o ~k 3, llj o,oLt 

In bovenstaande tabel is eveneens vermeld hoe groot het golflengte

gebied is dat we bij verschillende hoeken zien. Bij een gegeven hoek zien 

we (A± ~}..) . Oe waarden in de tabel gelden voor eo= bo
0 

• 
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4. Interpretatie en discussie 

4.1 Metingen aan evenwichtsvliezen 

Zoals uit hoofdstuk 2 gebleken is kan men verwachten dat de squeezing mode 

de kleinste waarde voor de dempingsparameter ~ (= Im~)) oplevert. Volgens 

betrekking (2.74) wordt~, in het geval van niet bewegende wanden, gegeven 

door: 
"l. 

(7"- - k (j b ~ {--~_ 2 d Vth) l 
1- - 2lj '1 uo 1" l(L ~ J 

(2.74) 

Bij homodyne detectie van het verstrooide licht wordt de relatie tussen 

en de gemeten relaxatietijdTR gegeven door: 

( 4 .1 ) 

(LR wordt altijd positief genomen zie fig. 3.3 t/m 3.6). 

Voor hoeken & die ver van de reflectiehoek &0 liggen is de detectie zeker 

homodyne omdat het vlies en de ruimte waarin het vlies zich bevindt, visu

eel, volledig donker is. Voor hoeken a vlakbij eo kunnen we heterodyne

"menging" verwachten vanwege strooilicht van diafragma's en de eindige 

breedte van de gereflecteerde bundel. We komen daar nog op terug. 

Invullen van (4.1) en (2.74) geeft na omschrijven de volgende betrekking: 

1 _ h. I 1 + 2. v"th)} v" lh) = d~vch) 
21:Rk"h1 - 2li~ ( ~ J ""'ë:I'lîi 

Hierin is K te berekenen uit formule (2.76): 

k-= 1JI' = ~ 1 5V! a - $Jh ~0 1 
A }1 0 

(4.2) 

(4.3) 

Op grond van formule (4.2) moet verwacht worden dat als (2~~h3 k4 )- 1 

-2 tegen K uitgezet wordt dit, bij constante h, een lineair verband ople-

vert. Figuren 4.1, 4.2 en 4.3 geven voor elk van de concentraties een 

representatief voorbeeld van dit soort plaatjes. De rechte lijnen in 

deze figuren zijn m.b.v. kleinste kwadraten methode door de meetpunten 

getrokken. (Het zijn géén theoretische lijnen!) Zoals we zien liggen 

de meetpunten in alle drie de gevallen redelijk op een rechte lijn. Aan

nemende dat (2.74) de dispersie van oppervlaktegolven van het squeezing 

mode-type karakteriseert en 2YR de demping van deze golven beschrijft 

dan is het intercept van (2tR.k'~h3 f 1 
vs. K -

2 gelijk aan t
11 

. De richtings

coëfficiënt van de lijn bevat informatie omtrent v"(h), de 2° afgeleide 

van de vrije energie van de film naar de dikte van de film. 
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Stel de lijn door de meetpunten in de figuren 4.1, 4.2 en 4.3 voor door: 

(4.4) 

Nemen we nu voor ~ 0 de waarde die gevonden is uit oppervlaktespannings-

metingen aan de desbetreffende voorraadoplossing (er zijn, uit andere onder

zoekingen, goede aanwijzingen dat de oppervlaktespanning van de film zeer 

weinig tot niets verschilt met die van de voorraadoplossing;mededeling 

W. Agterof; wordt gepubliceerd) dan volgt voor de viscositeit ~~ (a = appa

rant): 

(4.5) 

en voor v~· th) 

( 4. 6) 

Voor de drie voorbeelden uit figuren 4.1 t/m 4.3 zijn in tabel 4.1 de 

gevonden waarden van a en b en de daaruit berekende waarden voor Q~ en 

V~ \h) weergegeven. Als vergelijking voor Y[ zijn de waarden van de visco

siteit uit tabel 3.1 toegevoegd. Tevens zijn de m.b.v. formules (2.17) en 
" .1. (2.18) berekende waarden voor V-~:J,th) vermeld. (voor 10 is 120 mV genomen). 

Ct h Q. b ~Q. v." (h) "Zo V~ (h) 
rnol-,1 1/ms rn;~ 

Q 
I'U1'I mN·o/ms. N/m) ntN·S/m "1 N/m"l 

9.5XIO-tt b'f,1 11 
4.?,:2.1o o,91 I, Tg q, 'l . Jo 9 111Z. 1'~, 2. 10 

9 

-~ 
19,oXIb Sl.IO 

11 
~91.10 0,8, t'T3 lg1 5'. IO 

g 
to't 1'31 9-lo 'l 

Lt8,o Xl~>-4 3b,~ 
17. 

1,1b 3/.,s. 1o 
9 9 1/r3.Jo o1 8o 1112. 2 3,S: lo 

. -··--·--·- ·-·-------

tabel 4.1 Gemeten waarden van 4 en ben de daaruit berekende waardes 
" voor~ en V (h). 

0. Q. 

In appendix B staan voor alle drie de concentraties nog een aantal meetresul

taten vermeld. 

Zoals uit alle resultaten blijkt is de ordegrootte van de gevonden waarden 
" " voor f1 en V ( h) vergelijkbaar met 

a. a resp. ~0 en vth (h) zodat we kunnen ,, 
concluderen dat we met onze meetmethode inderdaad de demping van de squeezing 

mode~ zoals die beschreven wordt door (2.74), te pakken hebben. Uit de resul-

" 
taten blijkt evenwel ook dat zowel de gevonden viscositeit q als de gevonden a. 
V (h) te groot zijn wanneer beide grootheden vergeleken worden met hun bulk

a 
resp. theoretische waarde. 
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" Alhoewel Yth (h) nog te variëren is daar een andere waarde voor de wand-

potentiaal te kiezen is de hier genamen waarde van 120 mV een redelijke 

waardeJ zie bijv. 4.3. 

Een geringe verhoging van de viscositeit kan nog wel verklaard worden met 

het z.g. electrovisceus effect. Immers de vloeistof in de film, met daar

in de (negatieve) tegenionen, moet tussen twee (positief) geladen platen 

stromen. Dit geeft aanleiding tot extra wrijvingskrachten uitgedrukt als 

het electrovisceus effect. De parameters die de viscositeitsverhoging 

t.g.v. dit effect bepalen zijn: de wandpoten~iaalto en de waarde van hh 
(~is de reciproke dubbellaagdikte). In een vrij recent artikel van Levins 

et al. (17] is de viscositeitsverhoging voor stroming van een electrolyt

oplossing tussen twee geladen, planparallelle, platen voor een groot~o
en kh-gebeid uitgewerkt. Redelijke waarden voor onze wandpotentiaal o/0 

liggen tussen 80 en 140 mV terwijl de kh waarde bij een evenwichtsfilm 

altijd ongeveer 8 is. Op grond van de resultaten uit (17) kan dan een ver

hoging van de viscositeit met een factor 1,15 à 1,20 verwacht worden (ver

geleken met de viscositeit van dezelfde vloeistof zonder de aanwezigheid 

van het electrische veld). Onze afwijkingen (t.o.v. ~ ) zijn groter, dus 
0 

het electrovisceus effect alléén kan de oorzaak niet zijn. 
" Wat betreft de afwijkingen van de gevonden Va (h) in vergelijking met 

" V th(h) blijkt dat het vaak niet mogelijk is om deze twee met elkaar in 

overeenstemming te brengen, zelfs niet met een onwaarschijnlijke hoge 

waarde voor de wandpotentiaal. Dat 120 mV een redelijke waarde voor~0 
is, wordt nog bevestigd door de evenwichtsdiktes van de vliezen die we 

vinden (zie hiervoor 4.3). 

De waarde van ~~ die uit onze metingen volgt, kan nog bernvloed worden 

door de waarde van h, de dikte van de vloeistoffilm. Als waarde voor h 

moet de afstand tussen de afschuifvlakken aan beide wanden van de film 

gekozen worden. Bij onze interpretatie hebben we deze afstand steeds 

gelijk gekozen aan de dikte van de waterachtige kern hetgeen dan consis

tent is met de term wandpotentiaal. Wil men het afschuifvlak meer naar 

het midden van de film verplaatsen, dat wil zeggen de waarde van h klei-
" ner kiezen, dan heeft dit wel consequenties voor ~~maar V~ (h) wordt 

hierdoor niet beïnvloed. Zie (4.5) en (4.6). 

Door de afschuifvlakken te verplaatsen kan de gemeten waarde q~ welis

waar in overeenstemming gebracht worden met ~ (plus eventueel nog een 
0 " 

electrovisceuze bijdrage) maar de afwijkingen van V~ (h) zijn dan moei-

lijker te verklaren. Immers we moeten dan ook een V'(h) vinden die cor

respondeert met de nieuwe afstand en dit betekent dat we i.p.v.~0 e~n o/& 
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moeten nemen (~~is de potentiaal in het nieuwe afschuifvlak). En aangezien 

o/6 < ~0 wordt het verschil tussen theorie en experiment wat v" (h) betreft 

dan nog groter. Het verplaatsen van het afschuifvlak lijkt dan ook weinig 

soelaas te bieden om de afwijkingen tussen theorie en experiment te ver

klaren. 

Een volgende mogelijkheid die de discrepantie tussen theorie en experiment 

zou kunnen veroorzaken is de meting van de relaxatietijd en met name de 

zuiverheid van de detectietechniek. In het geval van zuiver heterodyne 

detectie (d.w.z. de intensiteit van de locale oscillator is veel groter 

dan de gemiddelde intensiteit van het verstrooiende systeem) wordt de 

relatie tussen ~ en rR gegeven door: 

~ (4.7) 
!3 =- ""C~ 

3 4 -1 -2 
en zou men, om (2.74) te testen, (tRh K ) vs. K uit moeten zetten. 

Is de detectie noch heterodyne noch homodyne dan wordt de relatie tussen 

~ en rR gegeven door: 

( 4. 8) 

Zo'n mengvorm kan moeilijkheden geven omdat f niet uit het experiment te 

bepalen is. 

Het beste bewijs dat een meting bij een bepaalde hoek ê homodyne (of hetero

dyne) is kan men verkrijgen door de meting zonder locale oscillator uit te 

voeren en daarna met locale oscillator. 

De twee metingen bij dezelfde hoek moeten dan een factor 2 verschil geven 

in de relaxatietijd. Zo'n experiment is echter in de praktijk moeilijk te 

realiseren en we hebben dan ook gekozen voor het volgende meer indirecte 

experiment. 

Heterodyne menging kan men verwachten vlakbij de gereflecteerde bundel om

dat dan strooilicht van diafragma's en het regulier gereflecteerde licht 

zelf als locale oscillator kunnen gaan functioneren. Dit is dan een vrij

wel ideale locale oscillator omdat de plaats van het verstrooiende centrum 

dezelfde is als waar de locale oscillator zich bevindt. 

Ver van de reflectiebundel kan men visueel alleen het vlekje op het vlies 

waarnemen waar de invallende bundel het vlies treft en voor de rest is het 

vlies en z'n omgeving volledig donker, zodat de detectie hier zeker homo

dyne is. 

Bij enkele vliezen is opzettelijk bij kleine hoeken, d.w.z. l f)- &
0 

l ~ 4~ 
gemeten om dit dan te vergelijken met metingen bij grotere hoeken aan het

zelfde vlies. De gemiddelde waarde van de intensiteit, <ICt)>, neemt bij 
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kleine hoeken aanzienlijk toe door de aanwezigheid van de locale oscilla

tor. Door de gemeten waarden voor "'CR, voor deze hoeken, door 2 te delen en 
3 4 -1 -2 

dan toch (2tRh K ) tegen K uit te zetten dan blijkt dat men de twee 

gebieden kan "matchen". 

Een voorbeeld van zo'n meting staat in fig. 4.4. De pijltjes geven de he

terodyne metingen aan. Zoals we kunnen zien is het mogelijk om door alle 

meetpunten weer een rechte lijn te trekken. In fig. 4.11 staat een meting 

aan hetzelfde vlies alléén voor "homodyne hoeken". (Door de manipulaties 

aan het systeem is de dikte van het vlies iets veranderd, maar als men de 

zaak weer tot rust laat komen, komt de dikte weer op de oude waarde terug.) 

Binnen de reproduceerbaarheid zijn de waardes voor a en b die uit figuren 

4.4 en 4.11 gevonden worden gelijk. 

Het meten van de correlatiefuncties in het heterodyne gebied gaat over het 

algemeen net zo goed als het meten van "homodyne functies". 

Een voorbeeld van zo'n heterodyne functie staat fig. 4.5. 

Overigens moet opgemerkt worden dat "verontreiniging" van de homodyne de
-2 

teetie bij hoeken die dicht bij e liggen, dus grote waarde van K I 

0 -2 
zich manifesteert door dat dan de meetpunten naar de K -as toe af gaan 

wijken. Dit resulteert in een kleinere richtingscoëfficiënt en een groter 

intercept hetgeen precies het omgekeerde is als wat we vinden. 

Concluderend kunnen we stellen dat de eventuele onzuiverheid van de detec

tiemethode geen verklaring geeft voor de afwijkingen tussen theorie en 
0 

experiment. Voor hoeken IG-eol'> 5' is de detectie zuiver homodyne en 

hetrodyne menging bij hoeken dicht bij e merken we direct in een aana 
zienlijke toename van < Itt) "> • 

Een andere belangrijke conclusie die men nog uit het verloop van de cor

relatiefuncties in het heterodyne gebied kan trekken is: door de afwezig

heid van duidelijke oscillaties in de functies zijn er geen lopende golven, 

die een frequentieverschuiving tot gevolg hebben, die kleiner is dan de 

(1:1)-
1 ( "C1 is de intervaltijd). Oscillaties met frequenties groter dan 

(l::,J-
1 kan men niet zien. 

Er kunnen echter nog wel golven zijn waarvan de periode groter is dan n~1 • 

nis het aantal punten van de correlatiefunctie. Deze kunnen we ook niet 

zien. 

Bij het analyseren van de resultaten blijkt dat de manier van uitzetten, 

zoals die hierboven geschetst is, niet erg geschikt is om eventuele ver

schillen tussen theorie en experiment als functie van de hoek te herkennen. 
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Daarom zijn een aantal metingen op een andere manier uitgezet. We kiezen 

waarden voor de viscositeit en de wandpotentiaal f0 en rekenen dan m.b.v. 

(2.74) (3 uit. 

De aldus berekende waarde van f3 wordt voor iedere hoek 6 vergeleken met de 

gemeten TR voor die hoek. In het homodyne gebied moet, als de theorie goed 

is, ~~~~~- 1 voor iedere hoek gelijk aan 2 zijn. In fig. 4.6 is de meting 

uit fig. 4.3 op deze manier als functie van de hoek G uitgezet. De waarden 
" van de gekozen parameters staan in de figuur vermeld. (V (h) is berekend 

m.b.v. (2.17) en (2.18)). Uit de figuur blijkt dat de waarde 2 alleen be

reikt wordt voor hoeken e die dicht bij 60 liggen, d.w.z. voor oppervlak

golven met de grootste golflengtes. Doet men hetzelfde voor andere metin

gen dan levert dit steeds hetzelfde beeld. Nu we dit weten kunnen we pro

beren om uit te zoeken of deze tendens zich inderdaad voortzet voor hoeken 

die nog dichter bij ~o liggen. We komen dan wel in het heterodyne gebied, 
-1 

maar dat is geen probleem mits we maar bedenken dat ~~~RI gelijk aan 1 
-1 

is in het geval van heterodyne detectie. In fig. 4.7 is I~LR\ vs. e 
uitgezet van twee metingen aan hetzelfde vlies, dat getrokken uit de oplos-

-4 (2,.... h3K4)-1 -2 sing met ionenconcentratie ct = 19 x 10 mol/1. De ~R vs. K 

curves van deze metingen staan in de figuren 4.4 en 4.11· 

Uit deze figuur blijkt dat de metingen inderdaad voor het hele gebied 

1e-~ol < b0 m.b.v. betrekking (2.74) te interpreteren zijn met redelijke 

waarden voor ~ en fo . 
Het probleem is nu om te achterhalen waarom (2.74) voor golven met golf

lengtes A (ruwweg) kleiner dan 9 rm niet voldoet. Zitten de problemen in 

de hydrodynamische (d.w.z. macroscopische) benadering? Of in de manier 

waarop de interactie tussen de twee wanden in de theorie geïntroduceerd 

wordt? 

Wat betreft de eerste vraag zouden metingen aan vrije vloeistofoppervlak

ken (met en zonder oppervlakte-actieve stoffen) misschien opheldering 

kunnen verschaffen. Nu bestaan er vrij veel publicaties over dit soort 

metingen aan vrije vloeistofoppervlakken, zie bijv. het zeer recente ar-
o tikel van Hard et al., en deze lijken de hydrodynamische theorie van 

Levich te bevestigen. Dat wil zeggen men kan de verkregen meetresultaten 

interpreteren als voor de viscositeit en de oppervlaktespanning gewoon 

bulkgrootheden genomen worden. Het beperkende van dit soort metingen is, 

dat ze alleen gedaan zijn voor kleine waarden van K, meestal K kleiner 
+4 -1 

dan 7 x 10 m ofA>9o_...u.m. 
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Deze metingen kunnen dus geen uitsluitsel geven omtrent de geldigheid van 

de hydrodynamische theorie sec voor kleine golflengtes zoals wij die hebben. 

Wat onze mogelijkheden betreft: Het is mischien mogelijk om door metingen 

aan drainerende vliezen, dus vliezen die hun evenwichtsdikte nog niet bereikt 

hebben, de hydrodynamische theorie te toetsen. Immers bij dikke vliezen kan 

de invloed van VqW t.o.v. 1o verwaarloosd worden; zie hiervoor 4.2. 

Op grond van de huidige experimentele gegevens moeten we concluderen dat 

betrekking (2.74) redelijk bevestigd is voor oppervlaktegolven waarvan de 

gal flengte groter is dan 10 JJ-m. 

In principe zou men dus door (~~Rh3K4 J- 1 tegen K- 2 uit te zetten, alleen voor 

hoeken 1&-e./ < b0
, uit het intercept met de ('2t"Rh

3
K

4 J- 1-as de viscositeit 

van de vloeistof in de film kunnen berekenen. Dit zou dan informatie ver

schaffen omtrent het eventueel aanwezig zijn van een electrovisceus effect. 

En als dit er zou zijn dan had men een onafhankelijke manier om de grootte 

van de wandpotentiaal te schatten en deze zou dan weer vergeleken kunnen 

worden met de wandpotentiaal die uit de gemeten V,:'ch) en gemeten evenwichts-
-2 

diktes volgt. De extapolatie naar kleine waarden van K geeft echter moei-

lijkheden omdat het gebied waarover geëxtrapoleerd moet worden veel groter 

is dan het gebied waar men werkelijk meetpunten heeft zodat de onzekerheid 

in het afgesneden stuk eveneens groot wordt. 

De metingen die tot nu toe beschreven zijn hebben we gedaan rond de ge

reflecteerde bundel. In principe is het echter ook mogelijk om de metingen 

rond de doorgaande bundel te doen. Want volgens Vrij [ 3] wordt de relatie 

tussen de amplitude van de oppervlaktegolf en de electrische veldsterkte 

van het verstrooide licht in dit geval ook gegeven door betrekking (2.77). 

Alleen de functies M en N hebben in het gebied rond doorgaande bundel een 

andere gedaante dan rond de gereflecteerde bundel. In figuur 4.8 staat een 

voorbeeld van een meting rond de doorgaande bundel. Als vergelijking is 

fig. 4.9 bijgevoegd. Dit is een meting aan dezelfde film maar nu rond de 

geflecteerde bundel. Zoals we kunnen zien is er geen verschil in het ver

loop van de twee gemeten curves. Beiden geven uit het intercept weer een 

te hoge viscositeit, terwijl de gemeten ~·~)te groot zijn in vergelijking 

met de volgens de DLVO-theorie berekende 

Het verloop van ~Lti1 vs. e voor deze twee metingen is uitgezet in fig. 2.10. 

Ook hier is dezelfde tendens waar te nemen als bijv. in fig. 4.5 en 4.6. 

Oe gemeten relaxatietijden zijn interpreteerbaar met verg. (2.74) in het 

gebied je-&./<b met redelijke waarden voor ]o, ~ en de wandpotentiaal 'Yo. 
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De conclusies die uit deze metingen getrokken kunnen worden zijn: 

i) Metingen rond de doorgaande bundel geven dezelfde resultaten als meting

rond de gereflecteerde bundel. 

ii) Dok hier blijkt dat (2.74) redelijk bevestigd is in het gebied met golf-

lengtes A'?: llJ)'-M· 

Als afsluiting van de metingen aan evenwichtsvliezen worden twee metingen 

aan hetzelfde vlies vergeleken waarbij het vermogen van het opvallende (la

ser)licht gevarieërd is. Immers het vlies zou t.g.v. absorptie van licht 

locaal opgewarmd kunnen worden met alle gevolgen van dien. 
3 4 -1 -2 

In de figuren 4.11 en 4.12 staan (lLRh K) vs. K uitgezet van metingen 
-4 

aan een evenwichtsvlies getrokken uit de oplossing met Ct=19X10 mol/1 

(dit is hetzelfde vlies als in fig. 4.4). Het laservermogen bij de meting 

van fig. 4.11 was ca. 100 mW (d.i. het vermogen wat bij de meeste andere 

metingen ook gebruikt is). Bij de meting van fig. 4.12 daarentegen bedroeg 

het laservermogen 200 mW. Uit de figuren blijkt dat er vrijwel geen ver

schil is tussen de twee metingen. We hebben de test meermalen gedaan met 

steeds als resultaat: Geen invloed van het laservermogen(tenminste als dit 

kleiner dan 200 mW is; een hoger vermogen hebben nooit gebruikt). Een 

hoog laservermogen verhoogt de signaal-ruisverhouding maar deze verhouding 

is bij onze metingen nooit een probleem geweest. 

Tenslotte moeten we nog een opmerking maken over de reproduceerbaarheid 

van de metingen. Oe relaxXfjden kunnen, afhankelijk van het aantal "samp

les" dat voor één correlatiefunctiemeting genomen wordt, binnen +5% repro

duceerbaar gemeten worden. Oe hoeken kunnen zeer nauwkeurig bepaald worden 

terwijl de dikte van de film binnen 1% reproduceerbaar gemeten kan worden. 

Bekijken we echter de resultaten in de appendix B dan zien we dat er een 

vrij grote spreiding in de resultaten zit, zelfs bij films met ongeveer de

zelfde dikte. 

De oorzaak hiervan ligt in het volgende: 

Zoals we in het voorafgaande gezien hebben zijn de afwijkingen tussen theo

tie en experiment het grootste bij kleine waarden van de golflengte Jl, dus 

bij grote waarden van K. De relaxatijden zijn hier groter dan op grond van 

(2.74) verwacht kan worden. Deze afwijking verloopt geleidelijk als functie 

van 9 (en dus ook als functie van K);zie bijv. fig.4.6. Dit heeft als con

sequentie dat de (LtRh3K4 J- 1 vs. K- 2-lijn a.h.w. anti-kloksgewijs gaat 

draaien wanneer bij een meting steeds grotere waarden van K betrokken wor

den. De totale "draaiing" is sterk afhankelijk van het hoek-gebied dat bij 
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de meting betrokken geweest is. Aangezien hst hoek-gebied niet bij alle 

metingen hetzelfde geweest is verklaart dit de grote spreiding in de re-
• sultaten voor '!«. en Va(h). 

4.2 Metingen aan drainerende vliezen. 

Naast metingen aan evenwichtsvliezsn kunnen we ook metingen aan z.g. drai

nerende vliezen doen. Dit zijn vliezen die hun evenwichtsdikte nog niet 

bereikt hebben. 

Er zijn bij dit soort metingen wel een paar dingen waarmee rekening ge

houden moet worden. In de eerste plaats is er in het vlies, tijdens de 

drainage, een extra vloeistofstroom naar de rand toe. En het is niet á pri

ori duidelijk wat de invloed van deze stroming is op het stromingsprofiel 

dat ontstaat t.g.v. de oppervlaktegolven. In de tweede plaats moet de ver

andering van de dikte van de film tijdens de correlatiefunctiemeting ge

ring zijn, daar men anders een soort gemiddelde relax~jd vindt voor een 

bepaald dikte-gebied. Aan deze laatste eis kan het gemakkelijkste tegemoet 

gekomen worden wanneer de metingen uitgevoerd worden bij hoeken e die ver 

van de relectiehoek eo liggen. De relaxatietijden zijn hier nl. klein zodat 

men relatief weinig tijd nodig heeft om een correlatiefunctie te meten waar

bij toch nog voldoende "samples" genomen kunnen worden. 

Nemen we aan dat de extra (drainage)stroming geen invloed heeft op de stro

ming t.g.v. de rimpelingen dan volgt uit (2.74) dat, in het dikte-gebied 

waar verwaarloosbaar is t.o.v. "'Öo , de relatie tussen f3 en h gegeven 

wordt door: 

( 4. 9) 

Uit (4.9) samen met (4.1) zien we dat (2~)~vs. h , bij constante k , in 

dit gebied een rechte moet opleveren tenminste als verder verondersteld 

wordt dat noch "'6o noch ~ een functie van h zijn. 

Als aan bovengenoemde, theoretische en experimentele, voorwaarden voldaan 

is dan kunnen dit soort metingen aan drainerende vliezen m~chien informatie 

verschaffen omtrent de geldigheid van de hydrodynamische theorie in het ge

bied met kleine .Ns. 
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Als betrekking (4.9) gebruikt kan worden om metingen aan drainerende vlie

zen te interpreteren dan kan dit ook informatie opleveren over de waarde 

voor h , de dikte van de film, die in de formules gebruikt moet worden. 

Want volgens (4.9) moet de lijn (lt~)l vs. h door (0,0) gaan. En een even

tuele afwijking hiervan kan gecorrigeerd worden door een andere correctie

term op h te nemen dan de 3,5 nm die nu gebruikt wordt; zie 3.4. Het nu 
w 

voorhanden zijnde experimentele materiaal is nog te gering om deze proce-

dure te volgen: de extrapolatie moet over een groot dikte-gebied uitgevoerd 

worden in vergelijking met het gebied waar we werkelijk meetpunten hebben. 

Dit heeft tot gevolg dat de onzekerheid in het intercept met de h-as even

eens groot is. 
-.L 

In figuur 4.13 is, voor 3 verschillende hoeken 6, (lt1l)~ tegen h uitgezet 

van metingen aan drainerende vliezen getrokken uit de oplossing met ionen

concentratie Ct=48~1o- 4 mol/1. De metingen zijn uitgezet tot een dikte 

waarvoor de term 1Y'~>.:: tÖ~"6o is. ( v"ch) is berekend m.b.v. (2.17) en (2.18) 
1<'1. 

met als wandpotentiaal 4'o =120 mV.) Door de meetpunten is met behulp van 

kleinste kwadratenmethode een rechte lijn getrokken (de stippellijnen in 

fig. 4.13). Zoals we kunnen zien liggen de meetpunten, bij iedere hoek, re

delijk goed op een rechte. De spreiding is het grootste bij de meting met 

~ = bS". Dit is te wijten aan het geringe aantal "samples" (32.000) dat bij 

deze meting voor iedere correlatiefunctie genomen kon worden. Anders wer

den de meettijden te lang zodat de dikteverandering tijdens een meting te 

groot werd. 

De richtingscoëfficiënten van de lijnen uit fig. 4.13 moeten volgens (4.9) 
" ~ gelijk zijn aan (~'I~). De waarden voor K kennen we en voor "t. nemen we de 

(gemeten) bulkgrootheid zodat we uit de richtingscoëfficiënten de waarden 

voor ~d kunnen berekenen. Oe resultaten voor de 3 metingen uit fig.4.13 

staan in tabel 4.2 vermeld. 

eo e A ~ ... 
0 0 /Am 11\N·.$/m ... 

5q,q5 h5,oo ll,b~ I,ILI 

bo,1o b1,oo q,bo 1,15 

bo,1o 1"1,00 &,5"4 1Hr 

Tabel 4.2 Viscositeit ~~ uit de richtingscoëfficiënten van de 
l2Tft)~~ vs. h lijnen uit fig. 4.13. ('"60 =3?>,S m.N/m) 
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De nauwkeurigheid van de resultaten in tabel 4.2 worden voornamelijk be

paald door de nauwkeurigheid waarmee we de relaxatietijden kunnen bepalen 

zodat de fouten in ~~ binnen :5% liggen. 

De afwijking van de bulkwaarde voor de viscositeit. ~o= l,ll.l\'lfii·S/m• • is het 

grootste in het geval met de kleinste golflengte. 

Een voorzichtige conclusie, die we uit deze metingen kunnen trekken, is: 

Het is de hydrodynamische theorie die afwijkingen gaat vertonen voor kleine 

golflengtes want de interactie tussen de twee wanden van het vlies speelt 

bij deze diktes nog geen rol. 

Deze opvatting wordt nog versterkt door de resultaten van metingen aan 

vliezen getrokken uit een zeepoplossing waarvan de viscositeit verhoogd 

werd door, i.p.v. 1 mol/1 glycerol, 5 mol/1 glycerol toe te voegen. De 

ionenconcentratie van deze oplossing bedroeg 15X10-4 mol/1. De drainage

metingen, aan vliezen getrokken uit deze oplossing. bij 3 verschillende 

waarnemingshoeken e zijn samengevat in fig. 4.14. Dok hier is m.b.v. klein

ste kwadratenmethode een rechte door de meetpunten getrokken. We zien dat 

de meetpunten wederom goed op een rechte lijn liggen. ( Het meten van de 

correlatiefuncties gaat hier veel beter omdat de drainage veel langzamer 

verloopt.) 

De uit de richtingscoëfficiënten van de lijnen uit fig. 4.14 berekende 

waarden voor de viscositeit staan vermeld in tabel 4.3. Als oppervlakte

spanning lo is de (gemeten) bulkwaarde van ~~/m genomen. 

&o e A rz" 
0 • )A-m miii•S· m-2. 

ho,o s-s;o 11,0 3,5 
ho,o (,1,0 g,'i '3,9 

bo,o ,.1, 0 b,Ji J.j,1 

Tabel 4.3 Viscositeit '7e~. berekend uit de richtings
coëfficiënten van de lijnen uit fig. 4.14. 
( )o = :?>9 rnN·m·1 

) 

De viscositeit van deze oplossing was zo hoog dat de capillairen van onze 

viscosimeters te nauw zijn om nog betrouwbare metingen te kunnen doen. De 

viscositeit ~o • bij de meettemperatuur 27,0 °e, werd berekend door m.b.v. 

gegevens uit [ 19) te interpoleren. Voor onze 5 mol/1 glycerol oplossing 
·-- lf -l. we dan 3,lt nuv·S · m . (Met dezelfde procedure vinden we voor een 1 mol/1 

glycerol oplossing een viscositeit van 1, 07 mN·~· m-
2 

bij 27.0 °e terwij 1 de 

metingen m.b.v. de viscosimeter bij dezelfde temperatuur eveneens een waarde 

van 1,0f mN-s-m-1. voor Q
0 

opleveren.) 
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Wat betreft de nauwkeurigheid van de resultaten in tabel 4.3 kan hetzelfde 

opgemerkt worden als bij de resultaten van tabel 4.2. 

We zien ook nu weer dat de meetresultaten van deze serie m.b.v. (4.9) te 

interpreteren zijn,wanneer voor ~ en l bulkgrootheden genomen worden, bij 

de grootste waarde van A . 

Het bleek niet mogelijk te zijn om deze vliezen tot hun evenwichtsdikte te 

laten draineren omdat er z.g. witte stippen ontstonden die zeer hardnekkig 

aanwezig bleven. Zelfs na enkele dagen waren ze niet verdwenen. 

Keren we tenslotte nog even terug naar de meting bij &:bSUit fig. 4.13. 
·--"' -'l. De uit deze drainagemeting verkregen viscositeit ( I,JLf rm~·S· m kan ge-

bruikt worden om de meetresultaten van de evenwichtsfilm (dezelfde film) 

te interpreteren. Het resultaat drukken we uit in een waarde voor de wand

potentiaal i. D.w.z. uit de gemeten ~Rwordt m.b.v. de gevonden viscositeit 

en de bekende waarde voor ~o bij iedere hoek V~1 (h) berekend (m.b.v. (2.74)). 

Deze waarde voor V~' wordt verminderd met v;<ll) (uit (2.18)) en we vinden dan 
11 

een waarde voor V~~) en hieruit kan dan m.b.v. (2.17) , als de concentratie 

bekend is, ro 
! &- eo I ~ b o 

berekend worden. Het resultaat uit 8 metingen in het gebied 

is: fo =(85~3) mV. 

Wordt daarentegen nog rekening gehouden met een electro-visceus effect dan 

vinden we uit [ 17] dat dit voor een wandpotentiaal van 100 mV en een ~h -
waarde van 8 een viscositeitsverhoging met een factor 1,16 tot gevolg heeft. 

Met deze nieuwe waarde voor 'l ( lllb)( 11 ~ t~~..N.5· m-1. ) vinden we uit dezelfde me

tingen een waarde voor ~ovan (97~3) mV. Het blijkt dus dat de verhoging van 

de viscositeit t.g.v. het electro-visceus effect consistent is met de dan 

gevonden waarde voor f0 • 

4.3 Evenwichtsdiktes. 

In deze paragraaf zullen we de evenwichtsdiktes· van de vliezen, die we bij 

onze experimenten gemeten hebben, vergelijken met de diktes die men op 

grond van formules (2.9) en (2.10) kan verwachten. Aangenomen dat het Lan

don-Van der Waalsaandeel van de "disjoining pressure" correct is, kunnen 

de gemeten evenwichtsdiktes eveneens een indicatie geven omtrent de grootte 

van de wandpotentiaal. Voorwaarde is dan wel dat men de afstand van de plaats 

in het vlies, waar gemeten wordt, tot de vloeistofspiegel in het voorraad

vaatje goed kent. Onze opstelling is (nog) niet geschikt om deze afsta~d.H, 
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nauwkeurig te bepalen. We zullen dan ook volstaan met de gemiddelde even

wichtsdiktes. die uit alle metingen van vliezen uit een bepaalde oplossing 

bepaald worden. te vergelijken met de op grond van (2.9) en (2.10) te ver

wachten evenwichtsdiktes. Hierbij is voor H=1 0 mm en voor ~0 =120 mV geno

men. De gemiddelde diktes met hun standaarddeviaties staan vermeld in 

tabel 4.4. 

C.t 1i~. hfok 
mol/t nm l'\t\1 

q,sx 1o-" b3,l13,5' bb, b 
lq.oxlo-4 Sl, 'l12,lf Sl,b 
'I 9.o x Jo -'1 3S,4tl,b 3b,1 

Tabel 4.4 Vergelijking gemeten diktes met theorie. 
De theoretische diktes zijn berekend m.b.v. 
(2.9) en (2.10) waarbij voor H=10 mm en 
voor fo =120 mV genomen is. 

De spreiding is het grootste bij de vliezen die getrokken zijn uit de op

lossing met de laagste ionenconcentratie. Dit komt omdat de dikte hier vrij 

sterk van de afstand H afhangt en deze varieërt nog weleens voor de afzon

derlijke metingen. 

Verder zien we uit tabel 4.4 dat er een redelijke overeenstemming tussen 

theorie en experiment is en dat de gekozen waarde voor de wandpotentiaal 

van 120 mV geen onredelijke keuze is. 

4.4 Conclusies. 

Als we de conclusies. die uit de nu voorhanden zijnde experimentele re

sultaten, te trekken zijn nog eens samenvatten dan komen we tot: 

1. De temperatuurregeling en afdichting van de meetopstelling zijn zodanig 

reproduceerbaar. te maken. 

2. Oe evenwichtsdiktes van de vliezen. die we bij de experimenten ver

kregen hebben, kunnen geïnterpreteerd worden met bestaande theorieën 

over dubbellaagrepulsie en Landon-Van der Waalsattractie (OLVO-theorie) 
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3. Door de autocorrelatiefunctie van de verstrooide intensiteit van het 

door een zeepvlies verstrooide laserlicht te meten verkrijgt men in

formatie,omtrent de demping van diktefluctuaties die in de film ont

staan t.g.v. thermisch geëxciteerde oppervlaktegolven op beide zijden 

van de vloeistoffilm. 

4. De correlatiefunctiemetingen aan evenwichtsvliezen tonen aan dat de 

resultaten hiervan niet over het hele hoekgebied te interpreteren zijn 

met betrekking (2.74) wanneer men voor de viscositeit en de oppervlak

tespanning bulkgrootheden neemt. 

5. Voor oppervlaktegolven met golflengtes groter dan 10 ~m kan betrek

king (2.74) wel gebruikt worden om de meetresultaten te interpreteren. 

Deze opvatting wordt ondersteund door de resultaten die bij metingen 

aan drainerende vliezen verkregen zijn. 
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Appendix A 

Dispersierelaties voor golven op een film die gestabiliseerd is met een 

oppervlakte-actieve stof. 

We zullen nu eerst ~e dispersievergelijking voor de »squeezing mode» aflei

den voor het geval de film gestabiliseerd is met een onoplosbare monolaag. 

Verder zullen we in deze appendix ook het geval met de »no-slip» randvoor

waarden behandelen zowel voor de »squeezing»- als voor de »stretching mode», 

Omdat de monolaag onoplosqaar is beschouwen we alleen diffusie langs het 

oppervlak. Behoud van massa voor de »surfactant» wordt uitgedrukt door: 

(a. 1 ) 

Hierin is Os de oppervlaktediffusiecoëfficiënt. 

We moeten nu r , de oppervlakteconcentratie, als functie van x en t ken

nen omdat "'6= '()(P) • Zodat veranderingen in r ook veranderingen in t teweeg 

brengen. Een gradiënt in 1 geeft aanleiding tot een tangentiële spanning 

die gegeven wordt door: 

(a.2) 

Dit betekent dus dat veranderingen in r het stromingspatroon beïnvloeden 

maar omgekeerd beïnvloedt het stromingspatroon de verdeling van r . zoals 

we uit (a.1) kunnen zien. We moeten dus de stromingsvergelijkingen simul

taan oplossen met de vergelijking voor r (a.1). 

We volgen hiertoe de methode van Levich [ 8] en passen deze aan voor ons ge

val. 

Hiertoe schrijven we: 

met (a.3) 

ro is de oppervlaktebezetting van het niet-vervormde oppervlak. 

Met (a.3) kunnen we (a.1) herschrijven als: 

(a.4) 
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We zoeken nu oplossingen voor de storingsterm r 1 

van de gedaante: 

(a.5) 

Als we bedenken dat Y,c en Vz. voor de "squeezing mode" gegeven worden door 

resp. 

(a.6) 

en 

V~ =-k{ I:, st:nh k r- -t iC ~h m~} exp [C(kx-wt)J (a. 7) 

dan levert substitutie van (a.5) en (a.6) in (a.4) de volgende uitdrukking 

voor E 

E. = -~kr., {LkBCAr.?hO(- mC~t3Y 
~DçC.W 

lu.ûrd_r:~khn9J 
Met dez~Jr gegeven door: 

r= ro-Ck ra jCk~~ha(- tnC.lArOhf3J"'xt='[~x-c..vt)] 
k~D5 - i.W 

Oe randvoorwaarden bij r= "ih+ ~I zijn: 

P.n + ?o = "6 0~) ?>~;::;_ + Tr(h t- h- ~:u) - lT(h) 

P1-x= ai ~r 
~Tx 

(a.8) 

(a.9) 

(a.10) 

Nemen we ~ weer als aftelpunt en ontwikkelen we de "disjoining pressure" 

naar h dan levert dit het volgende resultaat 

(a .11 ) 
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Invullen van de bekende waarden (zie bijv. verg. 'n (2.54), (a.6) en(a.7) ) 

voor fx. rli. Yx, V~, pen lC uit (a.9) geeft het volgende stelsel voor B 
(1X 

en C 

(a.12) 

{ 2i~kz.st.nh«- ïtk3
_ ~q') ~ - { tz(ml.rk 1.) s~h(3-

K1D~-t.W 

(a.13) 

Waarin E.:::: ro M en io= '6(r..) en Tr~ dlT 
~T' ÇI1ï 

Uit vergelijkingen (a.12) en (a.13) kunnen we de verhouding~~ elimineren 

en dit levert ons de gevraagde dispersierelatie voor de "squeezing mode". 

Dit kunnen we vervolgens uitwerken voor het geval k~4<1 en 

we benaderen -l:.cx.MhO( en t~f-> door: t~ ot-== tc,. ...... h klt ~ lc-h 
1. 2 

tOV!Ah wh ~ tnh • Dit geeft de volgende vergelijking: 
~ 2. 

lthh 1«1 d. w. z. 
"2. 

en i:CJ<M.h (3 = 

( a.14) 

Voor het geval P5=o en E= o (schoon oppervlak) gaat (a.14) over in (2.63) 

hetgeen een goede controle is. 

Nemen we in (a.12) en (a.13) de limiet h~~dan gaat dit stelsel over in het 

overeenkomstige stelsel voor een vrij vloeistofoppervlak; zie Levich blz. 61i: 

Hoewel verg. (a.14) wel overgaat in de overeenkomstige vergelijking voor 

een schoon oppervlak gaat het mis voor het andere, voor ons belangrijke, 

limietgeval/E-1~ 00 • Dan levert (a.14)· nl. de triviale oplossing W= o 

Dit probleem doet zich niet voor wanneer we tG\Á\h"" en t~hro voor twee ter

men ontwikkelen: 

tc:M~tha.::: kh _ -1 (kh)3 
+ ... 

2 3 2 

Vergelijkingen(a.12) en (a.13) geven dan de volgende ietwat gecompliceerde 

uitdrukking: 

*Deze vergelijkingen ZlJn echter niet correct. Verg (Uf J8) klopt wel maar 

vergelijking (121 .IJ) moet luiden: t:[2Yk1c:i+~k~JA -[l)lk1
o( +o<.2.-r~k1..f.)C =o 
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W lf.._ • fk 1 (sv o) ll''1r .• 3 + {t..1 (48hv1.l.- 8"1k1.-5J.Jk1.o~)-w0'"1 }'·· .. + ol..l -ts---ffi.J ...... " I' " ..... 

(a.1s) 

Voor D.s=o en E==o gaat (a.15) over in verg. (2.66) die we rechtstreeks 

verkregen hebben uit de vergelijkingen voor een schoon oppervlak. Nemen we 

in (a.15) de limiet 1q-1>«>dan krijgen we de volgende (van nul verschillende) 

oplossing: 

(a.16) 

Zoals we hierna zullen zien is deze vergelijking identiek aan de ve~~ 

king die we vinden wanneer aan de wanden van de film een z.g. "no-s~~aan

genomen wordt. 

We zullen nu, zowel voor de "squeezing- als voor de "stretching mode", de 

dispersierelatie afleiden voor het geval van een "no-slip" conditie aan de 

wanden van de film d.w.z. de vloeistof beweegt niet in tangentiële richting 

aan beide oppervlakken van de film. 

De randvoorwaarden bij bijv. :r= -th-r h zijn: 

l
-p-t-22~= 

0~ 

vx= 0 

(a.17) 

Ook nu zullen we weer apart naar de in 2.2.2 genoemde bewegingen kijken. 

Voor de "squeezing mode" worden Vx en Vr gegeven door resp. (a. 6) en (a. 7 J • 

De randvoorwaarde voor de normale spanning wordt op de bekende manier be

handeld en dit geeft als resultaat (a.12). De tweede randvoorwaarde is nu 

vrij eenvoudig: 

Ck B~h al- rnC ~h f3 = o (a.1B) 
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Samen met (a.12) geeft dit een stelsel waaruit we de verhouding % kunnen 

elimineren. Het resultaat is: 

(a. i 9) 

"l 
Waarin W01 gegeven wordt door: 

I 
( 2. 37J 

Ontwikkelen van tOI.Niha en to-hf.ll als: tQtMl,o(~kh en t~IMh~mh levert r 2 ,_ 1.. 

slechts de triviale oplossing w = o • Nemen we in beide ontwikkelingen 

twee termen mee dan vinden we: 

(a.20) 

Voor de "stretching mode" worden~ enYè- gegeven door (zie (2.51) en (2.52) 

met (~D)#o en (~C)=o): 

(a. 21 ) 

(a.22) 

Toepassen van dezelfde procedure als voor het geval van de "squeezing mode" 

op randvoorwaarde (a.17) geeft de volgende uitdrukkingen voor deze rand

voorwaarden: 

t""'...,2' ~"' • • J y,.;J, "' - f, k' c.oh ~ J A - {2~"'"' k ,.:J, I' + i 'i· k'.,_.,h~ )n = o 

ik A ~ ot - m 1l ~h f ::: o 

(a.23) 

(a.24) 
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Door uit (a.23) en (a.24) de verhouding A/o te elimineren krijgen we de vol

gende dispersierelatie voor de "stretching mode": 

(a.25) 

Ontwikkelen van too,....ho~ ~ * en +o.....t..r~ ..,...~ geeft de volgende uitdrukking 

voor deze dispersievergelijking: 

(a.26) 

Als afsluiting merken we nog op dat voor het limietgeval h.-, oa verg.' n 

(a.19) en (a.25) identiek zijn nl. ze zijn in dit geval beide gelijk aan: 

(a. 27) 

Deze vergelijking blijkt identiek te zijn aan de vergelijking voor een 

vrij vloeistofoppervlak waarbij ook 1~1~ 6o 'zie Levich [ 8] blz. 613 en 

neem voor vergelijking (121.19) de gecorrigeerde versie die op blz.A.3. 

vermeld is. 
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Appendix B 

Samenvatting van de resultaten van metingen aan evenwichtsvliezen. 

In deze appendix zijn de resultaten samengevat van metingen aan evenwiehts

vliezen getrokken uit de 3 oplossingen met verschillende ionenconcentra

ties. 
3 4 -1 -2 

We zetten steeds ClTRh K ) tegen K uit en trekken door deze meetpunten 

m.b.v. kleinste kwadratenmethode een rechte lijn. Uit het intercept met de 

(2T h3
K

4J- 1-as berekenen we de viscositeit volgens de procedure die in 4.1 
R 

beschreven is. Volgens dezelfde procedure halen we uit de richtingscoëffi-

ciënt van deze lijnen de waarde voor v:cr.). 
Voor de dikte van de film is steeds de equivalente waterlaagdikte genomen. 

De theoretische waarden voor de tweede afgeleide van de vrije energie van 
,, (Jn; 

de film, Vthth) ,zijn berekend met fol'fules (2.17) en (2.18) waarbij voor de 

wandpotentiaal steeds de waarde 120 mV genomen is. 

Voor een verklaring van de grote spreiding in de meetresultaten zie 4.1. 

h a b ~a. v~' (h) V~(h) Opmerk:Û'I~n 
1011 m?s_, -1 -:a. 9 -3 1o'J N·m 

-3 nm m·s m.N·!>·m 10 N·m 
bt.j,2. 4,32 0,')1 I, '"t 9 <3,21 1"3,21 ~ta.«t ~ fta. "".1 
59,b &>,2li o,8S 1,90 !8,8 2V·~ 

bv-1 1,Ji2. o)8"-t 1, q 2. 11) 1 ITJ 1-

61,h 3Jbt o,t!'l 1,cp. 8,f" 9,3 

Tabel b.1 Samenvatting resultaten voor vliezen getrokken uit de oplos
sing met Ct~9_,5;uo-'lmol/l; meettemperatuur is 24,5 C; 
rzo = 1 , 12 tnN·s·nf"en io = 38, 8 mN/m. 



' 

-8.2-

h b 'Za V. IJ (.h) vt:~ Lh) a. 
Opmerk.:n~CA\-to11.m-Js·t l'n·ç' 

-2. a. -; -3 nm mJ\I·S·tn to'aJ'.I.rn- 1o'0 1\l.m 

Lj8,S -r, 1"b o1 h9 2,1j :l., 0 2. 2, 2'7 

Lf 8, ,.-- c:J,5"f 0,10 '2,13 '2,4'-1 2,41 
} mdin'<n """" Lf "t,9}t IO,bo 0,15 t,qs "2, 51 2,56 hettel frh vl,es 

'-ff/?/ 11, b1 01 bb 2,25 ~,13 2/t~ 

52,9 b/32. o,r"f '2,01 1,52 1, 2.. 2. 

-s1a·)f 1tb3 o, 1'i 2,o1 1,8b 1,~b 
111 

9,~1 ,,a 5" ~tQ.OI.t ..:.n p~~-~.z Sl,o o,8b 1,13 I, 39 
S.2.1 

11 8,Lj 5 o, ...,.~ I, gg l,~o 1/31 

-52,1 b,oo o,rr J,q~ 1,.38 11 25" 

53,1~ ..,.,,g o18b I, [3 I,Lf9 1, () 8 '5h:~QC.~ C:n fi~.q.11 

-s~, rK 1,~2.. o,B2 I, 81 1,1'2 1,o& ~tQ.Q.b;l'l fL~. (j.l2 

5?>,<1 BI ?>2 o, r~ I, gg 11 83 1,20 sta-cd L.tJ pc.·~-~-'1 

Tabel b.2 Samenvatting resultaten voor vliezen getrokken uit de oplos

sing met Ct= 19x1D-4 mol/l; meettemperatuur is 27,0 °C; 
-2 -1 

~a=1,07 mN.m ·Sen 1So=35,7 mN.m . Drie opeenvolgende metingen 

met~ aangeduidJzijn metingen aan hetzelfde vlies. 

h Q. b '?a V~ lh) 11 ) v~,hc.h Dt:'tnt't'~~n~en run 1'2. -1 -1 m.ç1 m.N·S·ni' 101\1 _, N -; 1o rn. s 10 ·1'\'\ to'o .m 

?,LJ, 5 1,19 o,r8 I, «1 3, Sb '3, b 1 

'3 ;,5 1,11 o, 91- I, Lf 5' 3,b8 i.f,S9 ... geen evenw~c.ht 

34,1 1,8o q1Lf 1,9o 4,1'2. '3, q 8 .:s verda~o~~~.pt 
t.~.v. ~I'· ver-

~s,r* 1,1'1 o,By. I, b2. ?J,3~ ;z., r1 OM.okri"I:J. 

1Lf, r t( 1,~9 0,14 ,,~o L.j,Sl. 3,~ 5' 

3b, ~ 1,'13 o1 8o 1,1{, :;, b 5'" 2, 3 S' stOA.t üt fli ·'I·~ 
-3 ,, r )f 1,'12 o181 1114 2,9g .2, I 'i 

~S,9-tt I,SL{ 0 1!}0 l, 5'6 2, 91 2, 59 
3b,1 1,15 o1ro 2,o1 ~,'2.?:1 2,"1"t o;,t~ t.:n P:,."/.9 
3S,S 1,81 OI rLf 1,90 4, tb 2,85' ~ta.a,A: c.'h f.:~·q,g 

?>5,S l,<p. o,b8 2,01 i.j I "t 5' 7., 8 S" 
~s.s'}t 1,-.,.s O, GlO ~Sb 3, 2.3 2, '5" 
3b,2.. J( I, 88 o,8b l,b"f 3,b_1 2,41 

Tabel b.3 Samenvatting resultaten voor vliezen getrokken uit de oplos

sing met Ct=48K1D- 4 mol/l; meettemperatuur is 24,5 °C; 
-2 -1 q0 =1,12 mN.s.m en ~o=33,8 mN.m . Twee opeenvolgende metingen 

aangeduid met ~ zijn metingen aan hetzelfde vlies. 


