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Samenvatting •. 

Een microscopische theorie over de Van der Waals interactie tussen 

macroscopische lichamen wordt besproken, almmede enkele macroscopische 

theoriën. De macroscopische theoriën zijn onderling vergeleken.Met behulp 

van de microscopische theorie is een beschrijving gegeven van de invloed 

van onregelmatigheden in oppervlakken op de interactie tussen macroscopische 

lichamen. Voorts wordt ingegaan pp enkele facetten van het experiment, 

zoals het meten van de kracht en de afstand, en worden enkele afschattingen 

m.b.t. de nauwkeurigheid van deze procedures gegeven. 

Het hier beschreven werk heeft indirect geleid tot een publicatie: 

"Barkhausen noise in fluxgate magnetometers", 

by: J.L.M.J,van Bree, J,A.Poulis and F.N.Hooge, Appl..Sc.Res.~(J974) 

Direct ontleend aan het werk werd een publicatie: 

"Barkhausen noise in differentialtransformers", 

by the same authors, to be published in Appl. Sc.Res. 

Een publicatie over de confrontatie tussen theorie en experiment 

by: J.L,M,J,van Bree, J.A.Poulis, B,J,Verhaar en K.Schram 

~s in voorbereiding. 



-v-

Inleiding. 

We hebben ons laten leiden door. een drietal vragen: 

J.} Hoe goed zijn de theoriën over de Van der Waals interactie? 

2.} Hoe goed kannennetingen aan deze interactie verichten? 

3.) Hoe goed is de confrontatie tussen theorie en experiment ? 
Dit kunnen we als volgt concretiseren : 

adJ.} Zijn de theoriën wel eenduidig ~n hun resultaat? 

ad 2,) Met welke nauwkeurigheid kan de Van der Waalskracht gemeten 

worden en ten nauwste hiermee samenhangend ; hoe goed kan 

de afstand tussen macroscopische lichamen gemeten worden? 

ad 3.)De theoriën handelen over ideale oppervlakken, terwijl experi

menten worden vericht aan onregelmatige oppervlakken. 

Het doel van het werk was oriënterende beschouwingen te geven betreffende 

de mogelijkheid om Van der Waals krachten te meten. Dit maakte een kritische 

vergelijking van de bestaande theoriën noodzakelijk. Omdat de theoriën tot 

nu toe slechts handelen over ideale oppervlakken, terwijl experimenten 

aan onregelmatige oppervlakken worden vericht, is de invloed van onregel

matigheden op de interactie nagegaan. We denken hierbij aan onregelmatig

heden ontstaan door bewerkingen aan het oppervlak vericht, zoals polijsten, 

slijpen, frezen e,d, .Deze ruwheden kunnen gedefinieerd worden in termen 

van de R.M.S.-waarde van de afwijkingen van een (fictief) ideaal oppervlak. 

Door gebruik te maken van een bestaande microscopische theorie over de 

Van der Waals interactie tussen macroscopische lichamen 1) zijn we er~n 
geslaagd een uitdrukking te vinden voor de correctie op de Van der Waals 

kracht t.g.v. de onregelmatigheden in de oppervlakken van deze lichamen. 

Als voorbeeld wordt de invloed bekeken op dernet dezelfde theorie verkregen 

ui~drukking voor de ongecorrigeerde kracht. Deze microscopische theorie 

handelt n.l. evenals de ander ons hekende macroscopische theoriën over ideaal 

gladde oppervlakken, De verkregen uitdrukking voor de correctie op de kracht 

is voorts bruikbaar als correctie op de interactie-uitdrukking verkregen met 

een willekeurige macroscopische theorie. 

De meeste theodën, waaronder ook de door ons gebruikte, handelen ovEr de 

wisselwerking tussen twee half-oneindige lichamen, welke met hun onderlinge 

evenwijdige oppervlakken naar elkaar zijn toegekeerd. In w~kel'ij'fuid. 

Yericht Een echterneestal netingen aan een configuratie fiestaande uit een 
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4·~ bol geplaatst tegenover een doox een plat vlak óegrensdl(b.v. lens-vlakke 

plaat.~. De nierboven genoemde correctie laat zich eenvoudig voor deze confi

guratie uitbreiden. 

Voorts diende om na te gaan of Van der Waalskracht-metingen in de vakgroep 

vaste stof tot de mogelijklieden Benoren, een indruk verkregen te worden 

omtrent de grootte-orde van de krachten. Tot slot wordt een nauwkeurige 

afstandsmeting besproken, alsmede een Bespreking en afschatting gegeven van 

de voornaamste foutenbron hierin. 
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Deel I. Dè'Theotie. 

I. Inleiding. 

In zijn beroemde gaswet, welke afgeleid was om het gedr~g van niet

ideale gassen te verklaren, int'I'oduceerde J .D .van der Waals in J 873 -,,een 

tweetal correctie-termen; een om de eindige afmetingen vannolekulen in 

rekening te brengen en een om de intermolekulaîre krachten mee te beschouwen. 

Deze krachten vinden hun oorsprong in de elektrostatische dipoolwissel

werking tussen atomen en molekulen. Bij molekulen kunnen de dipolen permanent 

zijn; bij atomen en niet-polaire molekulen zijn ze momentaan en worden ver

oorzaakt door fluctuaties in de elektronendichtheid. 

De Van der Waalskrachten tussen twee atomen onderling en niet-polaire moleku

len onderling zijn altijd aantrekkend. Ze spelen een belangrijke rol in de 

gastoestand en zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor het verschil 

in gedrag tussen werkelijke en ideale gassen. In de".vloéibare fase bepalen 

ze de viscositeit en oppervlaktespanning van vloeistoffen terwijl ze verant

woordelijk zijn voor enkele van de sterkte-eigenschappen van de vaste stoffen. 

Teneinde de krachten te bestuderen kan het additieve effect van grote aantallen 

van atomen of molekulen in bulk gebruikt worden. De meest gebruikte methode 

is om de aantrekkende kracht tussen twee vaste lichamen, welke gescheiden 

zijn door een kleine spleet, te meten als functie van de spleet-breedte. 

Enkele macroscopische theoriën alsmede een microscopische theorie, welke een 

relatie voor de interactié van bovengenoemde configuraie afleiden, zullen 

besproken worden. 

Deze theoriën handelen echter over lichamen die begrensd worden door ideaal 

gladde oppervlakken. 

De microscopische theorie (volgens Renne } leent zich echter uitstekend om de 

invloed van bekende onregelmatigheden,it\ deze oppervlakken,<>p·de interactie

kracht te berekenen. 
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II. · Irttetáétie ·tussen ·twee ·niet:yoláite átomen •. 

1. De ·-wtsselwetK.irtg t:ussén·een-;paár ·àtpölén. 

Beschouw een paar positieve ladingen ea en ~ gelegen o~ een onderlinge 

afstand R. Laat elke positieve lading vlak bij zich een gelijke negative 

lading hebben. Dan is de potîentiele energie 

I I 1 eo.'L 

l'ib - l"u - "i" ' (1) 

waar de r's gedefinieerd als in fig.l en 4~CD=1 genomen. 

Opmerking: In het verslag zullen vaker eenheden voorkomen , welke af

wijken van M.K.S.-eenheden. 

fi~.].. 

De eerste vier termen in de uitdrukking voor V stellen de onderlinge 

interactie van de twee dipolen voor en het is gemakkelijk om een uitdrukking 

voor deze wisselwerking af te leiden als R groot is vergeleken met r
1
a en 

r 2b. We schrijven 

I -- - .-!.-], 
ti" 

(2) 

waar1n Vd de dipoolinteractie is. 

Laten we twee cartesische coÖrdinaatsystemen aanbrengen, waarvan de z-assen 

lopen in de richting van ea naar eb en waarvan de x- en y-assen o~erling 

evenwijdig zijn. Dan zien we, als x
1

,y
1
,z

1 
de coÖrdinaten van lading no.l 

zijn met e als oorsprong, dat 
a 

(3} 
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- i 
(3} 

Daar we aangenamen hebben dat R veel groter is dan elk van de coÖrdinaten 

x
1

,x
2

,y
1

,y
2

, ..... , kan elk van deze uitdrukkingen ontwi1:.keld worden m.b.v. 

het binomiaal theorema 

wat resulteert in 

=; f-
-..! 

I .2. z, ~ a y&] " '·f Z, ~)f, +- I - -:::. R I- - + = 
'ib R ,.qz. 

1 r 2, 
& 1 y, z. ..3 -s- -,,z c?r~-!.)j, I Z, j-XI f. I + =ïi /+-;.;: i f- (4l 
~.t 3 J?Z 

I 
= ~ [/ + ~Za ~ ~ & ] 

-i 
- + 

Zz. ,. x" .J x.. :: 
rz., l?l. 

-1 
-l 

Substitutie 1n de vg1.(2} voorVdgeeft 

(5) 
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-4 Zodat we, wanneer de term met R verwaarloosd kan worden, voor de dipool-

interactie mogen schrijven 

met 

= (~.Pa )RI.- 3 (P,. R)(P.· R) 
Rs-

(6} 

hetgeen voor het geval van dipolen, die slechts in de -x-richting kunnen 

oscilleren neerkomt op 

2. Klassieke beschrijving van de ·van. èlèr Waa-rs · tntêtac-tie---tussèn ··ewee 

atomen (eendimertsionáál}. 

Een neutraal atoom bevat spontane ladingsfluctuaties welke opgevat kunnen 

worden als de beweging van een negatieve lading -e om een positieve lading 

+e, welke zich in rust bevidt. We nemen aan dat de beweging harmonisch is, 

zodat een atoom voorgesteld kan worden als een harmonische oscillator, 

d.i. het zgn. Drude-Lorentz model. 

Deze ladingsfluctuaties geven nu aanleiding tot momentane dipolen, welke 

energie kunnen uitwisselen met nabijgelegen dipolen via dipoolinteractie. 

We nemen nu twee identieke atomen op onderlinge afstand R en veronderstellen 

dat de negatieve lading om de posit~eve beweegt in een richting loodrecht 

op de verbindingsas. De amplitudes zijn voor atoom 1 en atoom 2 tegengesteld 

gericht, liggen in het zelfde vlak en bedragen respectievelijk x
1 

en x
2 

(zie fig.l}. 

(À loom 1 
+e 

fig~l. 
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De Hamiltoniaan van dit systeem ziet er als volgt uit 

H= p,2 ' e2 
+ .!2-.f. .!. K x/'.,. J.. J( x,'" -t - J(, Xz. 

' (1) 2.W) 2/rJ 2. .l R3 

A 8 c. 
hierin kunnen we een drietal termen onderscheiden; A: de som van de· 

kinetische energie, B: de som van de potentiële energie, terwijl C: de 

dipoolwisselwerking voorstelt. De dipoolwisselwerking veroorzaakt een storing 

van de eigenfrequenties van de oscillatoren. We bekijken eest het onge

stoord probleem dus met Hamiltoniaan zonder term C 

(2) 

Dit geeft als bewegingsvergelijkingen 

-oL = """ X,· 
J "&L 

eH o X,· 
=",.,.,x,· 

J 
met als oplossing 

' (4) 

waarin GV0 de eigenfrequentie van beide oscillatoren is en x
1 

en x
2 

de 

respectieve amplitudes van hun beweging. 

Nu voeren we de dipoolwisselwerking in zodat we weer de totale Hamiltoniaan(l) 

beschouwen. We proberen nu deze Hamiltoniaan te separeren in de coÖrdinaten 

via een orthogonale transformatie, hetg~en neerkomt op een draaiing in de 

(x1,x2)-ruimte over een hoek 

(5) 

zodat 
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De fluxies van ï
1 

en x2 dus x
1 

en x2 
Substitutie in de Hamiltoniaan levert 

transformeren op de zelfde wij ze ( f =o). 

(6) 

Door nu te eisen dat de coëfficiënt van de term in x 1x 2 nul wordt,gaat de 

Hamil toniaan over in een kwadratische vorm in x 1 en x 2• Hieraan is voor f= :: 

voldaan zodat een geschikte transformatie is 

(7} 

Uit de coefficienten van de termen in x
1

2 en x 2
2 

zijn de gewijzigde frequenties 

~, en w1 van de oscillatoren l en 2 af te leiden volgens 

J. a- z K ( e2 ) -z. 
2 .1"1 w, x, = i I + K RJ x, ~ 

(8} 
1 m W z V' a. - l K ( 1 - ez. ) }(l.I.. 
.l .z l'l. - .2. J< R3 , 

,0f ~z statisch elektrisch 
met lAJ

0 
=y;;: en o<. =._,_.a. , de statische polariseerbaarbeid (= .::.:;;:.:;,;:.:.;:;;.;:.;...;;.;::.::;,;;:.::.:..::.:..:;;;:. 

... "'~o sterkte van het 
dipoolmoment 
aangelegd elektr1sch veld) 

w4 = w_ .1, - C( 

~ ... - y' ~3 ' 
(9) 

waarmee de n1euwe Hamiltoniaan wordt 

(1 0) 

De nieuwe eigenfrequenties GJ, en Wz geven aanleiding tot de nulpunts •energie E0 

(11} 

Ontwikkeling naar ;
3 

levert (m.b.v. Vifi'= 1-1- i. x- §x'+ .... ) 

f IR)=.! /tA /,+.!.i-!. «a +-1- .!.t-!. '?l:. r Cf( .!..JI' (12} 
o '- 2 o \ · .z /{J B ,q 6 .z ~ a Rt. .q 'I Ï , 
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zodat bij benadering geldt 

Otl 
E (~) c:: .!. I w. (2 - -L ) 

(} 2 0 ~til" 

De wisselwerkingsenergie U (Rl wordt gedefinieerd als 
0 

(13} 

(J4} 

dit is de uitdrukking voor de Van der Waalsenergie tussen twee atomen. 

De fysische betekenis van het bestaan van de twee lD.odes is dat bij de ene 

mode of normaaltrilling de oscillaties van beide oscillatoren in dezelfde 

richting plaatsvinden (in fase}, terwijl óij de tweede lD.ode de oscillaties 

in tegengestelde richting plaatsheboen (in tegenfase}. 

3. Quanturnmechanische beschrijving Vàrt de Vàrt der Waàls wisselwerking 

tussen twee atomen (drie~dimertsióriààl}. 

De wisselwerking tussen twee identieke atomen met dipool-interactie wordt ge

geven door de potentiële energie V 

(J} 

waarin x.,y. enz. voor i=1,2 de uitwijkingen uit de evenwichtsteestand zijn 
1 1 1 . 

1n de x-,y- en z-richting van respectievelijk atoom l en atoom 2. 

De potentiële energie krijgt een kwadratische vorm door de coÖrdinaten-trans

formatie 

x.r =~(X1 +-Xz) 

Yt = ~ ( y, + YJ.) 

l;. = ~ {Z.-f Zz) 

Substitutie in vgl.(l} levert 

V=i{kT;;)(X/+Y,)+1{k-;;)(X-2 ~ y_l)fJ(k- ;;)z/ f 

+ .!. ( k + 2. ez ) Z ~. 
2 -. -

(2} 

(3) 
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De Laplace-operator voor de twee deeltjes ziet er nu als volgt uit 

(4) 

Bekijken we nu de SchrÖdînger-vergelijking, dan kunnen we deze splitsert in 

een zestal vergelijkingen 

.Jt ~z .rz ---
21'1? Ó Xtz 

- ~z ~ 

+ .1. .2 

e'- v< F.a (/) 
[A ! R3 ) ft 9-'z. :::- - :t tz ' 

(5} 

De energie-eigenwaarden ZLJ nu voor de laagste toestand, de nulpuntstoestand 

, E 2 

E:r = .t = 1-' 
(6) 

Zodat de totale nulpunts-energie E van de twee wisselwerkende atomen is 
0 

(7) 

. . e7. 
DL t levert, mLts k 113 <.. 1 , na ontwikkeling van de uitdrukkingen onder de 

worteltekens, met W0 =JI!' tot op cJ{AJ~~) 

(8} 

E :: L Iw 
0 .2. 0 [ 

3 e~ j 
6 - 2 ;;ïi& . 

Zodat de wisselwerkingsenergie U (R} gedefinieerd door U (R}= E (R} -it:.m E (R'), 
o o o R'-+ ."o o 

wordt 

-
e:a. waarin oe: 

.... ,_' 2. 

(9) 

, de statische polariseerbaarheid voorstelt. 
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Hiermee hebben we dus een uidrukktng gekregen voor de Van der Waals~energie 

tussen twee identieke atomen voorgesteld door drie-di~ensîonale harmonische 

oscillatoren. 

Voor een algemene beschouwing over Van der Waalskrachten tussen niet-polaire 

molekulen wordt verwezen naar het overzichts~artikel van Margenau: 

" Van der Waals Forces ", 

Margenau,H. ,Rev.Mod.Phys·. ,11 (193911. 

i.h.b. hoofdstuk C. Hierin wordt de interactie op quantummechanische wijze 

m.b.v. storingsrekening beschreven. 

IIL 'Microscopische· theöriè vàri ·ae 'Vàri 'dér ·wäàts 'îritêractié ·tussêri twee .. ; . 

1. ·w±sselwerking van een systeem vàrt'hàrmöriîscné ·ascîllátorèn. 

Directe generalisatie van het resultaat op p. S voor N harmonische oscillatoren 

geeft als Hamiltoniaan 

N N ~ 
H = L { fm ~ t + :f k Q/) + [ I ez Qo Tob ~ (J} 

Q:/ 

waarin Qa en P;'a staan voor respectievelijk de plaats (uitwijking} en de .impuls 

van de a-de oscillator, de factor ! in de dipoolterm dient om te voorkomenen 
~ 

dat paren (a,b) dubbel geteld worden. De dipolaire tensor Tab wordt gegeven 

door 

Cl b 
~ ... -.tb 

__,. _... 

7;. = o, - __,. ~ hierin is R b= R - R en zijn R en R de evenwichtsposities van respectievelijk a a· b _" a b 
de oscillatoren a en b, 1 is de 3X 3 eenheidsmatrix. 

Omdat de Hamiltoniaan kwadratisch is in de variabelen , kan deze getransfor-

meerd worden in normaalcoÖrdinaten door een orthogonale transformatie van de 

coÖrdinaten. Teneinde de notatie wat te vereenvoudigen voeren we de 3Nx 3N - __.. 
matrix T in, opgebouwd uit de 3X 3 111atrî:ces Tab; de transformatie naar normale 
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.~ 
modes komt dan neer op diagonali~atie van de reël-symmetrische matr~ T,welke 

3N reële eigenwaarden À., i=J,2, ••• ,3N heeft. Na 
1 

de Hamiltoniaan tot 

IJ/V - I. a--"', .z} 
fl = J:. { 2:,. ~-

1 

r f m .!>.i l?.- , 
(::I 

diagonalisatie vereenvoudigt 

(31 

waarin Q! en P! 
1 2 1 

m.n,~= K + e À.-

de getransformeerde plaats- en impulscoÖrdinaten zijn en 
_. 2-ll. "-:::::t 

de eigenwaarden zijn van de matrix K Ï + e T , waarin I 

de 3N x 3N eenheidsmatrix is. We zullen aannemen dat de grootheden m ..n~ 

positief zijn, anders gaat het oscillator-model niet meer op (de uiwijkingen 

worden te groot). De totale energie van het systeem in de grondtoestand wordt 

gegeven door de nulpuntsenergie E 
0 

waarin W0 -= J/! de frequentie van de niet wisselwerkende oscillatoren en <X 

de statische polariseerbaarheia van een atoom is, welke gegeven wordt door 
e' 01= m~2. • Voor een gegeven configuratie van de atomen zal de wisselwerkings-

t> 

energie ~ E in de grondtoestand van het systeem gedefinieerd worden als het 
0 

verschil in nulpuntsenergie van deze configuratie en van die waarin alle 

atomen oneindig ver van elkaar verwijderd zijn 

Onder de aanname dat Jo< À,·/< J voor alle i (hetgeen bovengenoemde veranders tel-

1 . dat ".2.. 1ng, -'', positief is, impliceert en wat ruwweg betekent dat de inter-

atomaire wisselwerking kleiner is dan de intra-atomaire energie), mag de 

wortelvorm in (5) ontwikkeld worden in een machtreeks in 01À,· 

pC> 

v' 1.,. q..).,· = 1 - L cl't (-ex)").,~, 
~C/ 

waar de ontwikkelingscoëfficienten c gegeven worden door en = 
n 

(6) 

Wanneer we voorts gebruik maken van het bekende theorema (zie Appendix P·'7 J 
_.... 

\ " --." L-À; =-,;. T, ,· 
waar met 7; het spoor van de matri~ oedoeld wordt, kan de interactie-energie 



~ E geschreven worden als 
0 

-J 1-

QOO'O __...,.. 

11 Eo =-i i(".)() Z c." {-t><J" 7; T ", 
""2. 

deze reeksontwikkeling voor A E begint met n=2 omdat 
0 

(7) 

De afhankelijkheid van À E van de positie van de atomen kan duidelijk ge
o 

maakt worden door substitutie van de uitdrukking (zie Appendix A2,p.1~ } 

.=. ~ 

r ..... ~--J· .. za" """' 
(8} 

In het bijzonder voor n=2 hebben we 

(voor berekening zie Appendix A3,p.lt9 }. Zodat de eerste term n=2 van de ont

wikkeling (7} voor A E tot de volgende oenaderde uitdrukking voor de inter
o 

actie energie leidt (zie Appendix A4,p.,G } 

wat eenvoudig de som van de paarwisselwerkingen is. De uitdrukking (8) kan 

aanschouwelijk gema~kt worden door middel van diagrammen (zie b.v.j>2,p.13 ), 

waarin elke factor Tb voorgesteld wordt door een lijn die4e atomen a en b 
~ a 

verbindt; Tr Tn is de som van de bijdragen van alle gesloten diagrammen 

bestaande uit n lijnen. 

2. Interactie van een atoom met eert hàlförteirtdig medium. 

Nadat we de wisselwerkings-energie van een willekeurig systeem van atomen be

sproken hebben, gaan we nu over tot een bijzondere configuratie en wel die 

van een atoom (met rangnummer o} geplaatst op een afstand d van een half

oneindig medium, bestaande uit hetzelfde soort atomen (met rangnummers 1,2, ••• 

•• ,N; N~oD}, onder de voorwaarde, dat d veel groter is dan a, de afstand 

tussen de atomen onderling in ~et1nedium. Wedefinieren de wisselwerkings-
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energie u
1

(dl van het atoom en hetnedium als het verscil in nulpuntsenergie 

~ E voor de situatie welke we Beschouwen en de situatie waarin d naar oneindig 
0 

gaat 

(l} 

waarin we voor A E de uidrukking (1.71 kunnen gebruiken. We noeten nu Tr~ n 
0 ~ 

ontwikkelen, waar de matri~ T de wisselwerking tussen de atomen beschrijft. 
:::t - ~o J -<21 :=.o J We splitsen T hietoe in twee delen, T = T -+ T , waar T de wisselwer-

king beschrijft tussen de atomen in het~edium gelegen, en ~(2 } die tussen 

het gèisoleerde atoom eh de atomen van het medium. Dit houdt in dat ~ b(l)=O, 
~ ( ) a 

als a of b gelijk is aan nul, Tb 
2 

= 0 als a en b beiden ongelijk aan nul 

zijn; het is duidelijktdat de e~ementen van ~(2 J naar nul gaan als d naar 
. . • • ::t"n ~(l) -=.:(2) n · 

one1nd1g gaat. In de ontw1kkel1ng van T = ( T + T } komen produkten voor 

d :::T(l) ~T 2) ~T(l) • d . . ~T(l) :T(2} d f. . d van e vorm • • ; u1 t e W1J ~e "\raarop en ge e 1n1eer 

zijn volgt dat dit soort produkten altijd verdwijnt (immers alleen gesloten 

diagrammen leveren een bijdrage tot de interactie ). Op dezelfde wijze kunnen 
::::t (I) =t (2) ~ (1) 

we concluderen dat T • T • T = 0 b en a in het medium dan c = o, 
ab bc ca ·' _., ' 

en alle termen met een oneven aantal factorenT( 2) zullen verdwijnen. We vinden 

dan 

~ - 2. :::t 2. 

7;. T2.= l;.{T('} l- J;{T'z.}, (2.a) 

T,. T· = T.- tf-1
"/' n T; f (TI·Jr~ (fr·r;..- ... (2.b) 

De factor n voor de tweede term aan de rechterkant van (2.6} kan als volgt 
~(1) ~(2) (1) 

verklaard worden: omdat het produkt T ·• T • T verdwijnt, moeten de 

twee factoren ~( 2 ) opeenvolgend zijn in de niet verdwijnende produkten, van

wege de (n - 2) factoren ~(1) zijn er (n - IJ plaatsen om de factor ( ~(2 )) 2 te 

plaatsen. Verder moet, omdat het spoor van een produkt van matrices invariant 

is onder cyclische verwisseling van de matrices, de term 

ook in rekening worden gebracht. De verschillende termen in (2} kunnen weer 
:;;1(l}n 

voorgesteld worden door diagrammen; de terin Tr ( T 1 korrespondeert 1net de 

som van alle gesloten diagrammen1Det n lijnen die de atomen verbinden, die in 
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~~(T'')Jn-z(T':A.Jr1- I 
het medium liggen (fig.2.a}; de term t~ ; • 1 ~ korrespondeert 

met de som van alle gesloten diagrammen, waarin h~t geisoleerde atoom door 

twee lijnen verbonden is net atomen in het medium, welke op hun beurt onder

ling zijn verbonden met (n-2} lijnen (fig.2.b};tenslotte is in fig.2.c een 

diagram getekend, dat representatief is voor de termen, die in (2.b} zijn 

weggelaten. 

Ö
l: 2 

J z; 
~ I 

f ;;; 
t!ll/t\1/1(// 

: d 
lo 

c a - ~ 

fîg.2; dia$ráiilmen, die korresponderen ·met 'dé ·ontWikkeling ·ván '"Tr -T n 

Het blijkt dat de bijdragen van diagrammen zoals in fig.2.c (waarin 4 of meer 

lijnen atoom o met het medium verbinden} te verwaarlozen zijn vergeleken bij 

de bijdragen van diagrammen van het type uit fig.2.b (waarin twee lijnen atoom 

o met het medium verbinden}, mits a<< d, waarin a de interatomaire afstand 

(zie Appendix A7,p.2.6). Als we in (1.7) de uitdrukking (2) invullen, en als 

we bedenken dat Um Î n = ( Y (l})n krijgen we voor de interactie energie 
ti-. .,.0 

u1 van een atoom tegenover een halfruimte 

waar de sommatie zich uitstrekt over de deeltjes in het medium alleen. De ter

men met n)' 2 stellen de bijdrage van de meer-deeltjes interactie voor. De 

term in (3) met n = 2 (aangegeven met (Z)) luidt 

waarin de sommatie over de deeltjes vervangen is door een integratie (zie 

Appendix A5, p ·'? ) . 
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3. Bèrekeniri& vári'dè interaetîè'èrtèr~~è-'vàrt èèri àtöornrnet èèri half

. oneindig lichaam d ~m~v ~ îritègrade,. 

In (2.3} wordt de interactie energie u
1

(d} nog gegeven als een functie van 

de pos i tie van alle atomen binnen het 'DI.edium. Het is duidelijk dat, indien 

we een uitdrukking voor de interactie energie u
1

(d) als functie vandalleen 

willen hebben, we 'DI.oeten middelen over de posities van de atomen in het medium. 

Deze middelingsprocedure zal in het algemeen de kennis vergen van meer-deeltjes 

verdelingsfuncties: voor de additieve bijdrage (n=2 in (2.3)) hoeft men slechts 

de gemiddelde dichtheid;O van het medium te kennen, voor de drie-deeltjes 
( ,." ie,.pre-fa fie ,;., Appt>llt:li.t', P-1.2.) 

correctie (n=3) de paarverdelingsfunctie, etc •• Als we in de uitdrukking 

(2.3) de sommatie over de atomen in het medium 

( l) 
o,, q~' .. . , Clll-1 

vervangen door een integratie over het medium, dan wordt een eenvoudig resul-_. __.)., =t 
~--- :lTTI taat voor U 

1 
(d) verkregen. In Appendix A6 (p .~o) tonen we aan dat 4Ty· • ?fo = ::;- t,·0 , 

u 
als de sommatie over de atomen j in het medium vervangen wordt door een inte-

gratie, waarbij een klein bolvormig volume-elementje rondom atoom i wordt 

uitgesloten. Door deze procedure (n-2) keer te herhalen, krijgen we voor de 

uitdrukking (l) 

(2) 

waar de sommatie over a
1 

weer vervangen LS door een integratie over het medium. 

Zodat we uit (2.3) uiteindelijk voor de interactie energie u
1

(d) van een atoom 

op een afstand d van een halfruimte vinden 

o-

~(d) = -j -'{.".)~ z hC" (- Q()'' { ~7rpj"'-' ~3 = 
n=~ 2 

:::: _ ~ Á W 0 OI. 0 _ { 1 + .!:.!!. p ex)- i j :::: 
cP d3 L I J 

/i (riJ.::::- ..i_ rr-lwo,PO(a{l- j71p0( + ~ 71a.fa0l2- ···), {.3) 
8 d3 /U 

(voor berekening zie Appendix AS, p.2J} hierin geeft de eer~te term in de 

ontwikkeling de bovengenoemde additieve bijdrage (zie (2.4}, de tweede term 

geeft de bijdrage van de drie-deeltjes· interacties, de derde term die van 

vier-deeltjes interacties, etc •• Alle termen in (2) zijn op de zelfde wijze 
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afhankelijk van de afstand d • Voorwaarde voor convergentie van uitdrukking (2) 

is 7Tfl t:x. <: f • 

4~ Lntètaètîè.tussèri'twèè'hálfonèindigè 'Iièhámèn'iri'tènmèn·van·2- en 

· 3~dèèltjës'bijdtà~en~ 

Voor de interactie energie van een atoommet een halflichaam geldt, wanneer 

we alleen de additieve nijdrage beschouwen ( zie~ 3 vgl. (3}) 

(J) 

waarin z de afstand atoom- halflichaam 1s. We kunnen hiermee een uitdrukking 

voor de interactie energie u;2)(d) tussen twee halflichamen verkrijgen (in 

additieve benadering) door de sommatie van de paarwisselwerking over het tweede 

halflichaam uit te breiden. 

(2) 

Bij gelijke atoom-dichtheid~ (uiteraard ook dezelfde atomen) in halflihaam 2 

kunnen we analoog aan de afleiding van (1) de sommatie vervangen door een 

integratie volgens -t 
1.1 t/.1 o.o 

~?.;.M 1 ;. -> /' _/ :: =I'/"~~~ I :~ 
We krijgen dus rneJ,·,.."" z.. -ti -j 1. cl 

foj/J +l.t c;<> 

!1/2.)(11) = -/ rr .I W0 ./)2.or.z jb J oiJ J ~z 
-tf -1-R t:1 

= -,l 7f -1 c.;<> ;;2o<z ./z - j z'2. ~o-

I 

!6 
(3) 

Voor de additieve bijdrage u( 2)(d) tot de interactie energie per oppervlakte-
2 

eenheid vinden we dus 

~(t:IJ 
--= 
."e:z 

_...}_ 

!6 
(41 

waar 
Voor h_et uitwerken van de 3-d.eeltje.$: bijdrage v?)-(d) tOt de totale interactie-
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energie u
2

(d) merken we op dat de relatieve grootte van u~3 )(d} vergeleken 

met de 2-deeltjes interactie ui21 (d) tweemaal de relatieve grootte bedraagt van 

de 3-deeltjes interactie in het geval van een atoom tegenover een halfruimte. 

Dit is eenvoudig in te zien aan de hand van de diagrammen in fig.2. 

fig.2 Diagramert voor de 2..;. en J..:.deéltjés bijdragen tot U/d). 

In§ 3 van dit hoofdstuk hebben we de 3-deeltjes bijdrage tot u
1

(d) uitge

rekend door de sommatie over de deeltjes te vervangen door een integratie. 

Voor de relatieve grootte m.b.t. de 2-deeltjes bijdrage vonden we de waarde 

-jrr_pcx (volgens vgl.(3) voor u
1

(d) op p.l"t ). Dit betekent dat we voor u~ 3 )(d) 
voor het geval van twee halfruimten mogen schrijven 

n {.IJ t 11 {l.J 
tA2 (el) =- 2 {-i Tf/)tX) f/12. {d). (5} 

Zodat we bij benadering voor de interactie energie per oppervlakte-eenheid 

krijgen 

(6) 
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Appendix Al: 

__.. 

Enige opmerkingen bij de relatie 
n -,. 

ZA.-=T.. T, 

n = J : z ,\.- = r; =f. 
t: 

We kunnen bij de matrix T een reële asymmetrische orthogonale matrix U kiezen, 

die T dîagonalîseert volgens 

waarbij we moeten aantonen dat 

t~.e ?;", { 1/ -;".," 

(? fJ"_e { tl-'l") !èlt? 

Bovenstaande laat zich uitbreiden voor Tn 

)." 
I 

).'l..,. 
-:. 0 

0 -, )IJ'>" 

zodat 

J; { T n) : J;. { U T t) (Á _,) = T,. ( T 0
) " = ~ ) /. 

I 
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Appendix A2: 

~ ~ 

T heeft als elementen T ~, a = atoom, i = coÖrdinaatricnting, zodat 
a1 

~" '5"" r,: T = L 

=L. 

=Z 

T,. T" = L 
q'··· Cl" 

-
7; { 7;, q~. ~qJ• • . . .-~11 ll; ) • .. 

Appertd:bt -A3: 

rr r ,_ ~ r,. r r:" · r;Q J = Z. ( 7;6 ); t% 
,, t.z. 

3 

Appendix A 'f: 

J 

7(Q~ 
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Appendix AS: 

--> __,. 

aantonen dat L T;. {Tao · "tQ} = ;.f 
q 

0 
2=-~X 
y, ~ z. 

7;0 =Va fo ~ 
l'fqo 

__... 

1fao =(x,y,("z-1-ci)); 

Indien de atomaire afstand in het medium klein is t.o.v. d, mogen we de 

sommatie over de atomen in het medium vervangen door een integratie over het 

volume van het medium volgens 

heid in het medium is. Zodat 

oe> 

= ':/rz~;r = 
0 

, waarin .;0 de atoomdicht-
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Zodat we vinden 

Appéndix A6: 

In deze appendix zullen we de in{3 gebruikte relatie 

L. 
J 

bewijzen onder de veronderstelling dat de sommatie over de atomen j in het 

medium vervangen wordt door een integratie met uitsluiting van een klein bol

vormig volume rondom atoom i (eveneens gelegen in het medium, zie fig.l). 

Dit teneinde de singulariteit in de integrand te vermijden. 

Het bewijs volgt uit Gauss'theorema, waarbij we speciaal moeten letten op het 
~ 

uitwerken van de oppervlakte-integralen. We definiëren de 3)(3 matrix A 

(waarbij griekse indices duiden op carthesische componenten) door: 

waar de integratie zich uitstrekt over het halfoneindig medium met uitsluiting 

van een kleine bol rondom i. ~~ kan ook geschreven worden als 
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_,. 2. I .....,. -"' 

waarbij gebruik is gemaakt van het feit dat \1 /R _q;,1= -"'lltf{l?-1lo)=c,daar het gebied 
~ 

van integratie het punt ~~ niet óevat. Als we nu Gauss'theorema toepassen 

vinden we voor A «p : 

A ~fo = V: ,B ..[el i? (J~;cx 1 ){V~ 1 ) 

jJ 
0 

{ 
1 

,· lïf: -R/ !i[-lfo/ 1-

+ f> f: ~ Jf d;;;. { V: ~JE· ~ 1f; ) { PrR"-~ t). C> ) 
z. 

De oppervlakken s1 en s
2 

zijn aangegeven in de figuur; û1 en ït
2 

zijn de een-

heidsnormalen op respectievelijk s
1 

en s
2

• In de eerste term in het rechterlid 

van (3) is het niet toegestaan om integratie en differentiatie m.b.t. i te 
• . . 'I TT (7rX r7,8 I ~Jr -r-ct.J'S D verwisselen; deze term blijkt geliJk te nJn aan- y-f> 'l y

0 
- ==- (3f'J t, 0 . · e tweede 

• • R/11 (lo(.o 
term kan zonder meilijkheden uitgewerkt worden en bh]kt J.TT.f' ~"/"te bedragen 

(berekening volgt in detaîl hieronder op p. ). Zodat we tenslotte krijgen 

(4) 

Men kan opmerken dat het resultaat onafhankelijk is van de straal b van het 

kleine bolletje om atoom i, wat bij de integratie wordt uitgesloten. Bij ge

volg is het niet moeilijk om te laten zien dat 

(5) 

waarbij de haken duiden op een middelingsproces d.m.v. een isotrope paar

verdelingsfunctie g(R .. ), waarvan de interpretatie hieronder volgt (p,23). 
lJ 

(deze gelijkheid geldt vooropgesteld dat het atoom i zich op een afstand van 

het oppervlak van het medium bevindt welke groter is dan de correlatie-lengte, 

d.i. de afstand waarover de functiegafwijkt van zijn asymptotische waarde 1). 

Deze opmerking geeft aan dat de drie-deeltjes bijdrage tot u
1

(d) (d.i. de 

term-j7fj)D< in (3.2}) exact is als hetmedium isotroop is. 
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Interpretatie van de paárverdelîngsftirictie g(R~.). 
•1]-

Bij de paarverdelingsfunctie g(R~ .1= g( (R.- R. \ J kunnen we de volgende fysische 
1] 1 J 

achtergrond geven: 

_/) J ( 1?,j) tl ~· = aantal atome~ in het volume-element dRîj (rondom Ri) bij een 

gegeven atoom i ter plaatse R .. 
1. 

g(/R.- R./J is op te bouwen uit stapfuncties.X {/R..-R..J) , welke gegeven 
1. J ! 1. J 

worden door 

volgens (IR.-R.I = R .. ) g(R .. } =fa(t)X(1?,;;)de,:Waarinc:z(ê}een gewichtsfactor 
1. J 1] 1] :/'"" l . 

is waarvoor we de expliciete vorm kunnen afleiden 

?'(1(~;;)= ~d'R•i 1 ['R,J):::: Jat&) Yc
1 

{'Rt.;) de 

.Y.r.' ( 'R 1.i) = &[ R.J· -e) 

Q (C) -= !' ( J(,/) 

We vinden nu 

<. f ft. t / -=/ d "tfv· ~ r! ( t?,j) ~. !-! : 
=j.tt ;'ttJ;> j ~ {~o} ~ · f. "1i'i 

_.. 

11(/ ~ c 
'-----.... ---..-/ 

Olt ojJ,fll.,.. Jco /~· k_ 111:11'1 E 

zodat tenslotte 
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Uitwerking van de uitdrukking· vöót A"'P (vgL(3} öp p. · ): 

0 

7/j//1 0 
Z=o ~ ,c 

1 2 

f:tg.J~ 

De integratie en differentiatie m.b.t. het deeltje i mogen niet verwisseld 

worden, omdat de positie van het deeltje nog in de integratie-grenzen voor

komt. 

~fi'j' (c IX t )(.- t ll !(,81 ( 1(,.~)(G 1
) 

;; 0 J_ d ~ ~· :;;;: V.. ;;:-) ::. f 0 d 0, l- _2 Yj ~ 
S. rJ[J J nyo :S. 1?~ I'IJO n, 

I h1 I 'J 
---> 

definieer ~ = 'RF 

'DOl. "" - n,y - r = 
1>.~ =- --;:3 
11:; 

_.. ') e.l"l rv.-
'-- J 'RJo n, 

noem de hoek tussen 

fr.,. l[." J;: r rz ·f n,: +- 2 -r.1f. ... J i) 
r en R . 1P zodat .l -r.1?;,,. =-- .2 i" 1C, Co1 4JL 

0~ 

waarin 

.I 

( 
/j) 0,-~ :z) - .:t r ~ - 2. r '1 /o c..cn. /lil· + '7. v 
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substitutie levert 

0<:> 

= -_/) ~AZ. n Y'h:~.Jl f rC( 1; {cMAJI-) cl~. 
h"'l 11 .. 0 

We transformeren met behulp van een orthogonale transformatie CfJ het assen-
~ 

stelsel zódanig dat de nieuwe z-as langs R . valt. Ten opzichte van het nieuv;re 
01 

stelsel geven we de vectoren met een accent aan 

en 

verder voeren we de bolhoek y in 

we vinden nu 

r' 1 = r CO'jj" AW. 1fZ. en 

r' 2 = rAh?y c."' 1-P-, 

r' ..J= r c~ ~ 

(slechts de eerste term van ~ doet mee, vanwege de orthogonaliteit van de 

Legendre-polynomen) 

zodat 
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S: 

p V!{ r.l6z (( Vt ~ ){~ -~ )) J = fJ r;."'r:A j" dcSL (~ f ~ } 
~ '1rJ l?,o IJn2 ~ 1('J J '/f;Dfh2 

(verwissele~ van integratie en differentiatie is hier wel toegestaan omdat 

de integratie-grenzen het punt R~ nu niet óevatten} 
l.. 

1 ( !--"/) >:/ 1 -"'I) cl~ - V - = ;e d~ - - V - __. /' s 1(,./ J 1?: .. ,~ l 11{- 1?,./ J !'8rJ?,·/ n2 .1 ..; :;o "t ...,2 , ~ ~ 

Z 0 = -d; z.::: 0 . 
J J 

Een geschikte manier om deze uitdrukking te lijf te gaan LS d.m.v. een twee

dimensionale Fourier-transformatie 

J 

-lzlf/.t:,~ t}:..K 1 ·~:r e e e 

(uit Brekhovski, L.M., 11Waves Ln layered media", Ac.Press.N.Y.(l960)Ch.4} 

hiermee wordt 

ipx_;· tj, Y./ t'p '..IJ· 't'Y.i 
e e e e :::: 

- iX 'fo GO()?' 

e = 

0 0 
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21T 

met X= ~:~.r 22.' f -i X 'I· .. C~f' .. 7 
en cly e = ~:;"(x ~t·o) 

ó 

(zie M.Abramowi tz and I. A. Segun, "Handbook of mathematical functions ",Dover 

Pub 1. , N. Y. ) 

0<:> 

= ~~:/Je/x j. (x ';·o) e-x z.-o = 
I Zo/ 

0 

(zie Morse and Feshbach, part II, p.J324) 

zodat 
{Zo-:. -d) 

I 
:::::. 2 rr_p 

'J(,·e-

dus 

Z, r.. Olr T rf3 ==~.o 
. [I 'Jo 

J 

~, -r: oir -r: tfi -= 
L 1:/ ljo 

.;' 

Appendix A7: 

Uit (3.2) volgt dat de term ex"[.. {CTC''f-z(T(QJt} gemiddelt over de posities 

van de atomen evenredig is met ()("' pn-' d -.3 , waarin p de deel tjesdicht-

heid, Hieruit volgt dat <X" maal de som van de bijdragen van de zgn. n-lijn 

diagrammen zoals in fig.2.c (p.l3} is van de grootte-orde 

waarin we ;0 = a -J genomen hebben, zodat a van de grootte-orde van de interato

maire afstand in het medium ~s·, Hierdoor zijn (vanwege de factor (9-l I bij

dragen van diagrammen zoals in fig.2.c (waarin 4 of meer lijnen het atoom o 
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verbinden met het medium} te verwaarlozen vergeleken met de bijdragen van 

diagrammen zoals in fig.2.ó (waarin 2 lijnen atoom o met het medium verbinden, 

daar we verondersteld heboen dat ace d • 

immers 

dan lS 

oe" T;. { (T{'))n-~ ( T('-J)j~t9(o(njJn-2(fHf-.3Jj 

oC n Tr { (T{'))~-~ { T(2-J)lfj::: tJ(o{n/)n-'t ( ;>cJ-3}2} 

waarin &9: orde van grootte. 
= tfl(o(jon-1. cl-6} > 

Appendix AS: 

{211-1) .'! xn 

C>O 

[i - ('t- x)- ij= I - L ( -1) n 
}?:.(> 

= 

1/ (2.n-1).. n x 
2"n! 

=I + L {-I)n+• {Hl-1),
1
.' X J? = 

J?-=o 211n! 

bij vgl. (3) op p JCf: 

~ 

11 ..1 "> 11 { ..!.!!" ) n _, _:!_ u, (cl)== - J. ~cv .. L- n c" (-ot) f> 
" ... .2. <.J at.3 

-
3 .:l~oO< ::;::' { )".,, {:!.TT 0()"-1 

L n cl1 _, T f> 
" d-.3 1?=2. 

n: = n'+t 

= 
".,., 11 -1 "'> n'+:a 

(- 1) n C 11 x -= L ( _,) ( n '+ 1) C n ... , xn 
n I '0 I 

{2"') / 
uit p.tobij vgl. (61 weten we dat c,., = {2.I1-I}{J?!)l 

2
.a" 

stel 

(i) 

, neem weer gemakshalve n'= n 

, zodat 

c".,' = (211+2.).' _ (VH2}.fa-1t!!?2.17{21?-1){~n-2)··· := 

{2.J?·+~){n;~)!(M').1 2. 2 '~+' 2 - ~(no)!(n.;.').' 2 2 ''1f 2 
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{2n-1)/!~~ 
. .f..J). .. >~···rJ!j n + ') / .2 '1. 11 f2. 

= {2.11 -1) !! 
{1')+-1).' l""''L 

0.0 

' { n+• n L -t) (n+') c"",, x 
I)= I 

I -I 
=i,(l+X) i 

Vervanging van x door ~rr pcx en substitutie in (i} levert uiteindelijk 
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IV. Invloed van gedefinieerde örtregelmaigheden·in oppervlakken van macro

scopische lichamen öp de ortdérlîrtgé ·van de ·waals interactie. 

1. Inleiding. 

We gaan uit van een configuratie bestaande uit twee halfoneindige lichamen, 

welke met hun vlakke begrenzingen naar elkaar toegekeerd zijn op een onder

linge afstand d (zie fig.1 ). De bestaande theoriën die de aantrekkende kraeht 

berekenen tussen beide lichamen nemen aan dat de begrenzingen ideaal zijn. 

Dit is echter in strijd met de werkelijkheid, oppervlakken vertonen immers 

altijd onregelmatigheden, hetzij van natuurlijke oorsprong dan wel tengevolge 

fig.] . 

van bewerkingen aan het oppervlak vericht. 

We stellen de onregelmatigheden voor door een 

functie ~ (x,y) die de afwijking ~ in de 

z-richting geeft als functie van de coÖrdinaten 

(x,y) langs het oppervlak. Afwijking betekent 

hier afwijking van het fictieve ideaal gladde 

oppervlak, wat we door de onregelmatigheden 

aangebracht denken, zodanig dat de gemiddelde 

afwijking ~ nul is ( ~ = o ). De wisselwerking tussen de twee onregel-

matige halflichamen denken we ons te zijn opgebouwd uit een drietal bijdragen: 

a. 

1) de energie u2(d} van twee halflichamen met ideaal gladde 

oppervlakken (fig.2.b). 

2) de energie U (d) van een rimpel Ij, (x,y) voorgesteBende de 
C! 

onregelmatigheden van het ene halflichaam I met het andere 

ideale halflichaam II.(fig.2.c). 

3) idem voor de rimpel )z. (x,y) van halflichaam II met het 

het ideale halflichaam I (fig.2.d). 

'u 1/;'f·/1 l//14 + 

11///71 I .IJ I lil 
1I. 

IJ//71/Jl 1//71, 
ff 

c. 

f:tg.2 •. 

+ 

r 
11111/l!l//t 

____ A"oq,o. ... _.......,. .. ~a(JI,y) 



-30-

De wisselwerking tussen de rimpels onderling wordt verwaarloosd. Voorts be

perken we ons tot de additieve bijdrage bij het berekenen van de correctie op 

de wisselwerkingsenergie.(Het in rekening brengen van drie-deeltjes bijdragen 

tot de wisselwerkingsenergie voor de configuraties als in fig. 2.c en 2.d 

leidt tot gecompliceerde integralen van het type als in appendix A6. Deze 

laten zich nu echter niet eenvoudig uitrekenen o.a. door het optreden van 

een normaal op het oppervlak welke niet constant van richting is.) De totale 

interactie-energie van de configuratie van onregelmatige halflichamen volgt 

nu uit superpositie van u2 , Ucl en uc 2• 

2. Atoom geplaatst boven een halflichaam. 

We zullen om de gedachte te bepalen eerst de correctie op de interactie

energie berekenen voor een atoom geplaatst tegenover een onregelmatig half

lichaam (zie fig.3). 

0 • a-toom 

a. b. 

fig.3. 

We beperken ons tot' het engeretardeerde geval. De onregelmatigheden karak

teriseren we met een rimpel z = ~ (x,y) gesuperponeerd op een ideaal glad 

oppervlak (zie fig.3.a) zodat ~ "" o. De interactie van het atoom met het 

ideale halflichaam (fig.3.b) wordt gegeven door (zie vgl.(3) p. 1~} 

(1) 

waarin de veel term 1.n 7r";0ot wordt •meegenomen, wat betekent dat alle meer

deelties bijdragen in rekening gebracht zijn. Teneinde een correctie hierop 

te berekenen t.g.v. de rimpel, bepalen we de interactie van het atoom met de 

rimpel. Dit doen we door de paar-interactie (zie fig.3.c} tussen atoom o 

(buiten het medium) en atoom a (in het medium} te sommeren over de rimpel. 
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tic {d} ::.- z (2) 
Q 

waann gebruik is gemaakt van de op p. 8 (vgl. (9}) verkregen relatie voor de 

paar-interactie van twee atomen. De sommatie kunnen we omzetten in een inte

gratie over het volûme van de rimpel volgens ~ --'>;o _/tic (..fqo) cfl/ 
( p : de atoomdichtheid in rimpelJ zodat ,..,...,pel 

(3) 

Hetgeen resulteert ~n (zie Appendix p.36) 

(4) 

Dit is de correctie op de interactie energie tussen een atoom en halflichaam 

in additieve benadering ( alleen 2- deeltjes bijdragen). De totale interactie 

energie volgt nu uit sommatie van u
1

(d) en Uc(d). 

3. Twee halflichamen tegenover elkaar geplaatst. 

We gaan de hierboven beschreven procedure nu toepassen op twee halfruimten 

(zie fig.2). De wisselwerkingsenergie voor de ideale situatie (fig.2.b) wordt 

gegeven door 
1
)(in hoofdstuk III is slechts de benaderde uitdrukking in termen 

van 2- en 3-deeltjes ~ijdragen afgeleid) 

::: 
I 

16 
(7) 

De correctie hierop tengevolge van de onregelmatigheden bestaat uit twee delen 

Ucl en uc 2 welke de invloed van de· rimpels ~' (x,y) en ~z (x,y) van de bijbe

horende halflichamen I en II op de interactie weergeven. Ter berekening van Ucl 

maken we gebruik van formule (1) voor de interactie tussen een atoom en een 

ideaal halflichaam. De bijdrage tot de energie van een volume-elementje 

uit de rimpel 51 (x,y) zal bij een oscillator-dichtheid ,P bedragen 

el tic, = /,c ~ (z) tlx dy cl z . (8) 
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Integreren over de afstand in de z-richting, die varieert van d tot d- 51, 

waarbij t, afwisselend positief en negatief 

met een oppervlakte S =~~ levert voor Uc] 

is en integreren langs het vlak 

-ti t .."lf o'- r;r.r,r; 

_ Tf./ 4lof? 
2"'1c/K/dy J t/z 

t9.-f:z z-3 
- -jf o' 

f''t -~J t "../ w.,/?.2o<2.j;xfd . -'- r; -
~ .,.e2. ! .zt12./. 

-ie -J-e 
"' met ~~"' d, 

Volkomen analoog krijgen we voor de correctie t.g.v. 

(9). 

(JO) 

(11) 

De totale interactie energ~e volgt nu uit sommatie van de ideale bijdrage en 

de correcties hierop 

(/c, tlc2 
-- + 
_,&'- ..,ez 

Zodat de bijdrage van de onregelmatigheden tot de Van der Waalskracht bedraagt 

(12) 

Voor de ongestoorde kracht geldt 

(13) 

Hetgeen relatief neerkomt op 

(J 4} 

met de beperking dat ten ~oogste de 2-deeltjes wisselwerking is meegenomen en 

de voorwaarde rr /) 0<. t:.. l 
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Y. Tweède orde foutenbèsèhötiwing. 

Bij de beschrijving van de invloed van onregelmatigheden in oppervlakken van 

lichamen op hun onderlinge interactie kunnen we het volgende opmerken. In het 

geval van vlakke platen tegenover elkaar laat de correctie zich ook berekenen 

d.m.v. een tweede orde foutenbeschouwing, waarbij we de invloed van de fout 

in de afstand d bekijken. De interactie-energie per oppervlakte-eenheid 

tussen twee halflichamen in het ongeretardeerde gebied wordtgegeven door (v? I. b. f'.lb) 

tlz (d} 
-= s 

- J. 
/6 

(i) 

Indien we stellen (:::: !T.1&..J0/)
2ol 2 

_.!._ , vinden we voor de kracht F~ per oppervlakte-
/6 "' 

eenheid 

;:;_[riJ 
--= s 

Zodat we voor de eerste en tweede afgeleide vinden 

;:; fd) __ I d ( ) ( s s l>d /ifcl) =: cl-lf ) 

!i'&)= I ~ IF (dJ)==- 12. s .s 'dcll. l 2 8 
c -· 

(3) 

Ontwikkelen van de kracht Fj d + ~ d) geeft 

I 

11!;_ (dJ::: F;_ (clu.d) -[fel} = IJ~ f; {d) ' z. r" +- - ( tJCI) !i ( d) +- •.. 
2.! 

('t) 

Ook nu bekijken we alleen de tweede orde term (de eerste orde term middelt weer 

uit) en vinden 
L1 { (ciJ ~ -7 (tJ.ciJz f; '{r.~; = .1.- .3·Y ~ (6 <~/- = - .l ~ ftJttf t~J 

2.., 2 /·2 clç t cl~ ) 

zodat we voor de relatieve correctie krijgen 

Ll. fi. { tl) 

;; {tl) 
= .3 

7' 

Dit komt overeen met de in voorgaande paragraaf afgeleide uitdrukking(14). 

Deze foutenbeschouwing geeft echter de invloed weer van een uniforme (over 

het hele oppervlak} verandering van de afstand d tussen dehalflichamen op 

de interactie-kracht. De berekening vormt geenszins een beschrijving van de 
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invloed van onregelmatigheden in het oppervlak, laat staan dat het een fysiscl1c 

interpretatie hiervan zou geven. 

S~ De configuratie 'Eiol geplaatst boven een vlákke-·pláat. 

Om practisdie redenen wordt hij experimenten over Van der Waalskrachten meest<ü 

niet uitgegaan van twee vlakke platen maar van een bolvormig lichaam (lens) 

en een vlakke plaat (zie fig.1). 

&;;-->y~~~~~-.r~~~~~~~~~~~~~~~~ Z:::; 0 

x 

- fig~l. 

Ook voor deze configuratie kunnen we de invloed van de onregelmatigheden op 

de wisselwerkingsenergie nagaan met dezelfde aannamen en beperkingen als bij 

de vlakke platen-configuratie. We verdelen het boloppervlak (kromtestraal R en 

onregelmatigheden gekarakteriseerd door ~~~) in bolschillen met oppervlakte 

t~A=2"R<./,JM!&clêl • Volgens de vergelijkingen (10) en (ll~raagt decor-

rectie op de interactie-energie per eenheid van oppervlakte CS= L 2
) 

waar~n 5,2. korrespondeert met de onregelmatigheden in de vlakke plaat. We 

mogen nu de bolschillen evenwijdig aan het (x,y)-vlak nemen. De correctie op 

de wisselwerkingsenergie tussen lens en vlakke plaat kunnen we nu opvatten als 

zijnde een superpositie van de interactie-energi~n tussen het vlak en een 

aantal cylindermanteltjes van eindige dikte met grondvlak riJ= 2Tr I? .?./,Jb., ~ rlt9 op 

een afstand z = d + R(l- ~6>) van de vlakke plaat (z = 0}, waarin d 

staat voor de kortste afstand tussen beide lichamen (zie fig.2l. 
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De bijdrage dU tot de wisselwerkingsenergie van een dergelijk cylindertje wordt 

nu volgens vgl.(l) gegeven door 

el tic {zJ 
= (2) dS 

De totale correctie op de interactie-energie t.g.v. de onregelmatigheden laat 

zich nu eenvoudig uitrekenen door te integreren over de hoek 

zie Appendix op p.J7), met als resultaat 

f/}, 

(voor berekening 

(3) 

waarin ~ de bovengrens van de hoek 

lens (zie fig.l). 

is, gegeven door het bovenvlak van de 
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Appendix: 

~ <:>&> +-=" IJ ("',Y) 

j =}t~xfly j clz. 3 
_.".- _."..,. 

0 
{x 4 fyzf-(t/~z)2.} 

Omdat z voldoende klein 1.s ( 06 z! ~ 1 mogen we de integrand ontwikkelen 

rondom z = o. 

stel 

dan luidt de Taylorontwikkeling I z..F'' z (o)~ .•. , 
2! 

F l d F 2.{d-Z) (~1) {z) =- (z) :=. -3 
dz {x a+ yz +{d-z/"} <Sr 

zodat 

I 

We kunnen nu bij benadering schrijven 

I~ 

waarin -1 0.:::. + f!>,.:> 

J' = /dx /ar 5 (x)y) en 
-~ -<::>"" 

~ =o dus 

oO 

=-j (r2;fi") 3 1o = J;l 
Dus + C>"" +t>"" $" (J(,y) 

l=(~ ~~ (-,-.~~-z--.~~3 e:. TT ~.z -- . 
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Appendix: 

(/ f 
I? -.s 

d {t - CO'.>!!io)J = I - :!... B.2 _!!_ 
.2 0 cl 

z = _;{7r ,f --r &. 2 .!1_ 7T" J(l &t:> 2 

= ,..r q.J 7 ° cl cl"' 

{3) 
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v. Macroscopische theörie·over de Vari der·wa.als interaètîe ttisséri twee media. 

1. Inleiding. 

Uitbreiding van de in hoofdstuk lil gegeven theorie leidt tot een uitdrukking 

voor de interactie-energie tussen twee macroscopische lichamen in het ongere

tardeerde gebied. Ook het effect van retardatie kan in deze theorie geÏntro

duceerd worden zodat voor het gebied van geretardeerde interactie eveneens 

een uitdrukking voor de wisselwerkingsenergie verkregen kan worden (zie hier

voor ref. 1 ), Naast deze microscopische theorie bestaan er verschillende 

macroscopische theoriën, welke leiden tot een uitdrukking voor de Van der 

Waalskracht tussen twee lichamen. De bekendste doch tevens de meest gecom

pliceerde theorie is die van E.M.Lifshitz (11). Hierin wordt de interactie 

beschreven in termen van correlaties van fluctuaties van de electramagnetische 

velden in de beide media. De door Lifshitz afgeleide uitdrukking staat cen

traal in de andere macroscopische theoriën, die veelal langs andere weg op 

een wat minder gecompliceerde wijze tot de interactie-relatie van Lifshitz 

komen. We zullen nu een dergelijke theorie bespreken, waarmee op eenvoudige 

wijze een limiet-geval ( de zgn. quasistatische limiet } van de Lifshitz

formule is af te leiden, die de ongeretardeerde interactie tussen twee half

lichamen beschrijft. 

2. De theorie van Van Kampe~, Nijboer en Schram voor niet-geretardeerde 

interactie •5) 

We beschouwen twee halfoneindige diëlectrische media op een afstand d van 

elkaar verwijderd (zie fig.l). We zijn geÏntereseerd 1n die oplossingen van 

de vergelijkingen van de electrastatica ( er is geen ïf-veld , B =o ) 
zzr 

I Z= 0 

I 

fig.J. 

wordt door 

olrv D =o 
(1} 

,...0 f E = o 
~ 

welke harmonisch_ oscilleren in de tijd, terwijl 

de dië.lectrische constante in afhankelijkheid 

in afhankelijkheid van de frequentie gegeven 
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Er z~Jn een drietal oplossingen van deze twee vergelijkingen 

1) J-()fE-:::oJ(.{."')=o 

modes. 

dit zijn de zogenaamde longitudinale bulk 

-> 
2) div D:: o,é(wJ =- c;::...o:>, de transversale modes. 

3) clïv Ê .:;o, ro-l Ê = o , deze modes noemen we oppervlakte modes om 

redenen welke in het volgende duidelijk gemaakt zullen worden. 

Voor T = 0 K kan de wisselwerking tussen de media gevonden worden uit de 

som van de nulpuntsenergiën i .I L WA; van alle modes ontwikkeld voor een 
k 

afstand d vermindert met de corresponderende som voor oneindige d. Deze pro-

cedure kan gerechtvaardigd worden door een macroscopische Hamîltonîaan van 

het systeem te beschouwen, die gelijk is aan een som van harmonische oscil

lator- Hamiltonianen met de frequenties tvk als eigenfrequenties. Nu zijn de 

frequenties van de bulk modes adJ) en ad2) onafhankelijk van de afstand d. 

Zodat voor het afleiden van de Van der Waals interactie tussen de media slechts 

de oppervlakte modes ad3) beschouwd hoeven te worden. Door de electrastatische 

potentiaal f (x,y,z,t) ~n te voeren via Ê:::: -3raol f moeten we de Laplace

vergelijking oplossen 

(2) 

waarbij f' moet voldoen aan de randvoorwaarden r en é(w) ~ continu op de oz 
grensvlakken z = 0 en z = d (zie fig.l). Hoewel we over de electrastatische 

benadering spreken sluiten we tijdsafhankelijkheid van het E-veld niet uit. 

Als we 9' van de vorm 

(3) 

nemen met r .. (x,y;,k::(kx, ky ),tv "7 o, vinden we voor /fzJ de vergelijking 

(4) 

met oplossing 

(5} 

[ 
-k.z 8 1:.) e ( z 7 d), 
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De randvoorwaarden /(2) ent"(<J):!./- continu op de grensvlakken z-=o en Z-=d J · dz 
geven aanleiding tot vier homogene vergelijkingen voor de amplitudes A, B, C 

en D 

(tz) continu Z-=0: A-::.CrD 

kol -kei Be -kcJ 
z =cl ; Ce +-De -:: 

é{w) # continu z =o: ecw) kA = kC- k D 

z:ol: kC e krl- k De -lcrJ = - E.~...,) k 8 e -kof 

ofwel ~n matrix-vorm: 

(LJ 
0 -I -I A 
-I e zltd B 

c =Q 
0 -I 

\o Clc.>) e zlctl -t D 

Dit stelsel heeft slechts een van nul verschillende oplossing als de coëffi

ciënten -deterrninanant nul is: 

0 
_, -I 

0 -I e 2-kcl 

[(w) 0 
_, =o (6) 

C> é.{w) e ûet~ -1 

Uitwerken: 

1-t e 2.kd 
I i 0 -1 

_, 

le:w) 
I 

l.kd -f , I + ê[w) 
_, 

e ::: 0 
' 

e2.kd 1 I é(r.:J) 
.J.d I e 

l 

1-f I .... I _, - r I ,-1 -~ -1 I e:a.kcl + f.(w) 
-1 + é:L...,) e1kd + (u..->) 2 

:J.tot = o, -1 -r e - 1 

,.kd ;.fd 2.icd / {CC<.JJ) 2 e 
z.l::c/ 

-t+ e t-t:{,...,)e +n~) f ctw) -1- E.[w) e -{Uw) + ::o 
' 

• J.kd d r/ 2 i:tl { ) 2. I : 0 
(éCr.:~Jre +z.E:.Cw)e .;.e - Uv>J +.z.ef..:~J- , 
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(7) 

Voor vaste waarde van k worden de frequenties van de oppervlakte-modes gegeven 

doorde positieve wortels van bovens-taande vergelijking. Stel fC'-") 

en wordt gegeven door 

is reëel 

é(w)-1 Wn'::>o,f/'0, (8) 

waarin 4Jn' de resonantiefrequentie van de n-de mode. In dat geval zijn 

alle nulpunten van D(GV} reëel en enkelvoudig (bewijs zie Appendix p.~~ ). 

De nulpunten 4?n zijn de eigenfrequenties van de trillingen tussen de platen. 

We maken nu gebruik van een theorema uit de complexe functie-theorie, dat 

zegt dat voor een meramorfe functie D(~} de som van de nulpunten vermindert 

met de som van de polen (beide vermenigvuldigt met hun orde} binnen een 

contour in het complexe ~ -vlak gegeven wordt door de contour-integraal (links

om) 

-
1 . Fh W ..:!.__ [ Jdq, D{ w)jd W 

27ft J dw U 

Als gesloten contour nemen we een halve cirkel in de rechterhelft van het com

plexe 6V -vlak, aangevuld met de middelijn langs de imaginaire as. De straal 

laten we naar oneindig gaan. 

hierin is d 
Wl het i-de nulpunt van D( w ) en w/ de 

i-de pool, terwijl n. en n! hun respectieve ordes 
~ ~ 

aangeven. De nulpunten w/ zijn de eigenfrequenties 

van de trillingen, terwijl de polen w,.' de resonantie

frequenties zijn. 

= .-J-_ w ft,, D(w) j - - 1 f_t,q_ f OfwJldw = 
2fit d [ 2nf ~ ) 

Cd L. C+ 

= -'-. /Ló'J D(..,) elw- -
1
-. /Ld'j Dfw) dw, 

:JR"" 1111 
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dus 
_,·o-e 

=- ....!-jLott 
2.TT( 6' 

D(w) clw. {!~) 

+'i o-D 

De polen worden buiten beschouwing gelaten, omdat Ln de nulpuntsenergie zijnde 

de resonantie-frequenties I w,., ontbreke.n. De orde van de 

polen wordt in rekening gebracht door samenvallende frequenties van ver

schillende modes afzonderlijk in rekening te brengen in Z w" 
n 

w vervangen door ,· 5 levert 

-+f>'O 

== 2'rr J .,/11! DU~) ol ( 

-o.::> 

zodat 

o= 

Omdat D(i;) even is 1n ) mogen we jo1 f vervangengen door zjc1 f 
~<..::> 

De nulpuntsenergie wordt nu gegeven door () 

(n) 

terwijl de wisselwerkingsenergie gedefinieerd 1s als het verschil in nulpunts

energie van de configuraties met respectievelijk afstand d en afstand d ~ ~ • 

Nu lS 

<:>""' 

Eo (.f} ~ f 1 .[ w.Cá) ~ ;!,. }"'!.11/ [i<NJ "J'-(<!•f!-•J'e -••<), 
0 

en 

ó 

Zodat we voor de interactie Uk(d) krijgen 

c;.a 

0 {cl)~ 2: frl f _}~ r;- (ë{l',f)-1)~ -2kd 7. 
/' (êflf)n }• 

() 

(12) 
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Zodat we voor de interactie-energie Uk(d) krijgen 

~(cl) "jç-.c>r t1 r { é{t'/)-1) t. -2. "'i = -- cl .-tcÏ 1 - e . 
2 ff !:U fJ f I 

(12) 

() 

Dit is echter slechts de bijdrage voor één waarde van k. Aan de hele cofigu

ratie leggen we, om de dîs-cretisat:te in de -x- en y-ricntîng te introduceren, 

periodieke randvoorwaarden op (periode L). De komponenten van k kunnen nu 

slechts de waarden E.!1!T 
L 

aannemen (n = 1,2, •• ~). Om de totale interactie-
-" energie te krijgen moeten we nog sommeren over de komponenten k en k van k. 

x y 
Wanneer we het limietgeval L- oe:> nemen, kunnen we de sommatie vervangen 

door een integratie volgens 

waarin ~ = 0/ f- k/. 
Zodat de interactie-energie per oppervlakte-eenheid wordt ( S = L 2.) 

i/( tiJ 
--:: 

5 

(13} 

Hetgeen met x = 2kd na wat fatsoeneren (zie Appendix p.~~) levert 

C>D ~ I 

!/c«'J = - .-1 )cl f fclx x2 !/ Et,.tJ +') 2e .x -tj.- ( 14} 
L 2 J 2. ;r2t.l2 j ( {_ E{t/J _, -

0 () 

Zodat we na differentiatie naar de afstand d {/{el}=- ~~(J voor de Van der 

Waalskracht per oppervlakte-eenheid krijgen 

Fft/J =- .-:1 f;tjc;:c~x r{ t:t,.tJ+')2e )( -j.-' (1s) 
L2 ;6 rr.zc/3 ! I é.Uf) _, 

0 0 

Deze formule stemt overeen met de door Lifshitz afgeleide formule 11 ) voor 

het engeretardeerde geval d.<:.::.À ,waarin À de golflengte van de meest signifi

cante resonantie-frequentie cv"' is. De formule geldt voorts slechts exae t voc..-, 

T= t~ K. 
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AppendhJ.: . 

afleiding van relatie (14) uit (13} 

z.kcl=x 

substitutie in (i) geeft 

Appendix II: 

Aantonen dat de nulpunten van D ( c.J 1 reëel zijn: 

+ teken: &" ( -let/) ( - '"'') ".t-e ==- t+e 

é=- t + e -kr:l 

t - e -J:t:l 

é. -I 

-kr/ t-e 
1 _ e -lul 

(i) 

(J 4 J 
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Appendix: 

-teken: é(L+ e-'d)=-(_t-e-kr:l) 

[_ =- -
é -I -= -2. 

1 "' e- kr:l 
---~'"' ' t.,..e 

Stel één van deze vergelijkingen fLeeft een complexe wortel Cc.J"~ ={.x. 1- tj) 

=o ~ 

(:. L. ::: 

n 4-J,.' 2 _{IC re"y) 

complex toevoegen: z .4 
t.J'? . = 

n n -{.K-ty) 

y=o, want jn:?o en jt.>,.''-z.j?o, 

kan niet voldaan zijn aan de 

vergelijkingen. 

Optellen van de relaties (i) levert 

-z. 

J 
1 :!:. e-ktl 

-.2. 

1 :t e -J:.r/ 

anders 

afzonderlijke 

_", ~ x?o, want anders 
J. :t e -lctl 

is het linkerlid ? o en 

het rechterlid ~ o . 
Dus de wortels w 2. zijn reëel en 7 o 

IWn 18 reeel. I 

(t"} 
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Appendix: 

Aantonen dat de wortels van D(uJ} enkelvoudig zijn. 

/) { )
2. { )2 -2..lcol (w)= [Cw)rt - é{..,)-t e , 

-1./cel 
stel W=CV,· is een nulpunt - O{w<·) = o _.,. t::{w,-) ". 1 = :t { E(w,) -J) e (i) 

Taylor-ontwikkeling van D(w J rondom t..J,· geeft 

(2i) 

W=w,· is een enkelvoudig nulpunt indien de coëfficiënt van ( w- w,· ) in 

deze ontwikkeling van nul verschilt. 

OJ 1 { -z.l:c/l {w} = 2. é. {w) (tew) rt) - (é{w) -1) e J 

dus 

wat we m.b.v. (i) kunnen schrijven als 

(3i) 

/, ){ -kv -.z.ko'1 
-~ t{w.) _, e re / 

de dispersie-vergelijking voor ~~· is van de vorm 

(4i) 

Resumerend kunnen we stellen dat (na substitutie van (4il in (3il de uitdrukking 

voor D1 
( W1·) i.h.a. ongelijk .aan nul zijn. De coëfficiënt van ( w-wl· } uit 

de uitdrukking (2i) is dus ongelîjk aan nul, zodat de nulpunten van D(wl enkel.,. 

voudig zijn. 
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VI. De aantrekkingskracht tussen·twée petfeèt geleidende ·pláten volgens Casimir.~ 

We beschouwen een kubische ruimte met volume 13 begrensd door perfect geleidende 

wanden, waarin we evenwijdig aan het (x,y)-vlak een perfect geleidende vier

kante plaat.plaatsen (zie fig.l) • 

.[ 

q L -a jL fL 

Voor het berekenen van de Van der Waals interactie op kleine afstand a (fig.l.a), 

vergelijken we de nulpuntsenergie van de electramagnetische velden bij afstand 

a met de situatie waarbij de plaat zich op grote afstand (zeg JL ).van de 

eerste plaat bevindt (fig.l.b). In beide gevallen is de uitdrukking j Z.lt.J~, 
~ 

waarbij de sommatie zich uitstrekt over alle mogelijke eigenfrequenties van 

de holte, divergent en heeft geen fysische betekenis. Het verschil van de som

men van· de twee configuraties (a en b in fig.l) zijnde(/ Z: ./~,JI - (i.Z /w~<).o: 
.t k .. 

zal een goed gedefinieerde waarde blijken te hebben en deze waarde kan getnter-

preteerd worden als de interactie-energie tussen de plaat en de (x,y)-wand. De 

mogelijke trillingen van de holte, welke gedefinieerd worèan door 

( 1) 

hebben golfgetallen 

(2} 

waarin n ,n en n positief geh.ele getallen zijn 
x y z 

(3} 

De staande golfoplo~sing ziet er nu als- volgt uit 



-48-

Met elke k ,k ,k korresponderen twee polarisatie-mogelijkheden. 
x y z _,._... 

Dit hangt samen met de divergentie-conditie V·e=o. De amplitudes van de kom-

ponenten van het electrische veld zijn n.l. niet onafhankelijk maar voldoen 

aan 

In het algemeen zijn er twee lineair onafhankelijke vectoren die hieraan vol

doen, korresponderend met twee mogelijke polarisaties (m.u.v. het geval waarin 

één van de n. 's nul is, . ~ 
zodat de richting van E vastligt). Voor k enk is x y 

dit onbelangrijk, omdat we voor erg grote L-waarden k en k als continue 
x y 

variabelen mogen beschouwen. Zodat we vinden 

<>"" 0""' 

2-tZ~w c -{c .J:_fclkJt.f~v r:.!Jlk/.-k/'l-fJI'nz:~,.k,(~~k'"/~(4} 
rrz. /! .2 "=' a :i' 

() ó .,.., -

(waarin de vervanging 2 -> 11L;jf~r.cr~4verwerkt is}, met poolcoÖrdinaten in het 

k k - vlak kx,ky 0 0 x' y 
oe:> 0"" 

.L Z .I w = J c .!:!._ rr L / Y",....~-1!-~ ."-x-2.--.. X d x, ( 5) 
2 rr2. 2. (o) I .J Jl a~ 

~~ i~~ ~ 0 

(_ffclt-ra'l<,; ~"t(xt~xtly-: f jxclx. , slechts eerste kwadrant: K-">~·o-.,...".), waarin 
()Ó t> ó () 

de notatie (0)1 gebruikt is om aan te geven dat de term met n = o vermenigvul-

digd moet worden metf • Voor a erg groot mag ook de laatste sommatie vervangen 
cP 

worden door een integratie, zodat ( f-+ /-J tltz) 
t!1 

~>"' oe 
t Z f w" : J c .t f fjJ1-z.2--"_-x----2.' x cl x 

h ff2. J J 

(6} 

b (> 

De interactie-energie ~ E wordt nu gegeven door 

Teneinde een eindig resultaat te krijgen i~ liet noodzakelijk om de întegran«~n 
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te vermenigvuldigen met een functie /f k:) , welke een is voor k ~ l. km' 

maar voldoende snel naar nul gaat in de omgeving van k • De fysische betekenis 
. ID 

is als volgt: voor erg korte golven (ó.v. x-stralen) vormt onze plaat nauwe-

lijks een obstakel en de nulpuntsenergie zal niet beÏnvloed worden door de 
at.xz 

positie van de plaat. Wanneer we de variaoe~e u= invoeren, wordt het ,.,z 
verschil in nulpuntsenergie 

00 Q>C> co 

A E = L'-1< .::({jr.• .. jr:V::!)d•-J J~/(".f:Já•dnj. (9} 

0 
() 0 

We passen nu de zogenaamde Euler-Maclaurin formule toe (zie Appendix, p.,o) 

0.0 C>"" 

L F(n} -jF(n}t:ln 
(<>}f () 

(9). 

met W= u+nz hebben we 

oP 

f(n) =j wijf 0w~) áw> 

n:l. 

waaruit volgt 

dF(11J = Af. dw = lw i /{~) l~~,., = -2n2 I( .!i!:§).) 
c/11 á w cln L ' o k~r~ J/, J { a Ie.., 

n3. 
Ffn) == 

zodat F{o) =o. Voorts is eenvoudig in te zien dat F'{n) van de vorm 

F '{I'} J -= - lf / ( .!t!!. ) J 1 a k,., + (veelterm in n)., 

F
/11 

zodat {~=-~We vinden op deze wijze voor de wisselwerkingsenergie per opper-

vlakte-eenheid At: de uitdrukking 
LJ. 

I 
-) 

o.J 
(10} 

welke geldt zolang voldaan is aan de voorwaarde Qkm ~~~ . Voor de kracht per 

oppervlakte-eenheid krijgen we 

(11} 

Er bestaat dus een aantrekkende krach.t tussen twee metalen platen. Voor alle 

frequenties, die significant tot de interactie bijdragen, ~oet de indringdiepte 

verwaarloosbaar zijn. Dit ~oudt in dat de afstand a zó groot ~oet olijven dat 
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voor golflengtes lllet een grootte vergelijkbaar met a, de indringdiepte klein 
c 

is t.o.v. a (îndringdiepte =v .}. De krac~t per oppervlakte-eenheid kan 
~TT tS_..ut.J 

geÏnterpreteerd worden als de nulpuntsenergie van de electromagnetisc~e golven. 

·Appèndix: 

Uit: Mathematical Handhook fo:r Sc:tent:ts-ts and Engineers, 

óy: G.A.Korn and TQ.M.Korn, Mc.Gra~ffill. N~Y.(J96JJ. (4.8-SJ 

de Euler-MacLaurin sommatîe-fonaule 

o.o " m ? fC!t) =Jt'(f)rlf + J. {fto) t- ./(n) 7 f Z 
k- 0 J . 'J Je "'-I 

0 

waarin B2k Bernouilli-getallen zijn 

toepassen op {n)= wz _ F =/ 1 j{-\llllr ) d·-~, 
(l k,.. 

ftf:r'>);: ,, 

o<> oe> 

~ F( J 82 r 'I B., F '" L n)- F(")dl?=--rcó)-- (c) 
h::<> . .2! '1.' 

~ = 

m, n = ') 2, ••• , 

(J~'Ifo~J, 

zodat L F(n}- F{11)rln:- 1~F[o)+~ (a)+ ... , ') J I F"' 
1'1-=c> 

0 

hetgeen de door ons geóruîkte vorm van de Euler-MacLaurin

formule is. 
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VII. Een ééndimensionaal analogon van het Casimîr~effeet 13}. 

Om een eenvoudige fysische afleiding van het Casîmîr-effect te geven beschouwen 

we een eendimensionaal analogon (bijvoorbeeld longitudinale golven in een 

elastische staaf). De kwaLitatieve conclusies zijn ook van toepassing op drie

dimensionale trilholtes voor electromagnetiscne golven. De eigenfrequenties van 

een eendimensionale trilholte met lengte L zijn ( k., = ~ 7r,; w" = k"c) 

( n = 1 • 2., 0 o 0 ), (l) 

waarin c de voortplantingssnelheid. De n-de mode levert een bijdrage j-/ u" tot 

de nulpuntsenergie van de trilholte. De dichtheid per oppervlakte-eenheid van 

de nulpuntsenergie 

o<=> 

{,( ( L ) = 2.J L L .t t)I'J ( 2) 
11=! 

wordt oneindig. Echter het verschil ~w tussen de nulpunts-energiedichtheden 

in de trilholte met lengte L en in een oneindig lange trilholte. 

A u ( L) =: u ( L) -L~ tl { L I)' 
L I ...... oe::> 

(3} 

1s eindig. Mathematisch volgt dit uit het verschil van de twee divergente reeksen 

in vgl. (3), wanneer we gebruik maken van een convergerende factor..u~!f0fo< V,~L)} 
(welke we in het eindresultaat 1 nemen, door de limiet voor~~ o te nemen). 

11 u {L J = ."l c 
~L2 

hetgeen na uitwerken 

~~ -o01 foe -oth -; 
L- n e - n e o/1? , 
" .. J 

0 o<> 

Li-m ..:!_ {z e -OI"- je -«nol"' J 
Ol~o ci{-OC) IJ;.o 0 
levert (zie Appendix p.5~)_ 

11u(L) = - ~~ 1~ . (5)_ 
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Een poging om de fysische die hieraan ten grondslag ligt,•te begrijpen volgt 

hieronder. Volgens vgl. (l). is de dicfitneid M van eigenfrequenties per een

heid van lengte van de eendimensionale trilholte 

2 = -, 
c. (6} 

onafhankelijk van de lengte van de trilliolte L. Dit is een bijzonder geval van 

het Theorema van Weyl 
14

), wat zegt dat de eigenfrequentie-dichtheid per een

heid volume van de trilholte onafhankelijk ~s van de grootte en de vorm van de 

,(een-, twee- of drie-dimensionale} trilholte. Het theorema geldt alleen voor 

frequenties die veel hoger zijn dan de laagste eigenfrequentie van de trilholte. 

Ook voor de eendimensionale trilholte geldt het theorema van Weyl (6} alleen 

voor frequenties j>? V,(LJ , omdat het concept van eigenfrequentie-dichtheid 

slechts van toepassing is op frequentie-intervallen die groot genoeg kunnen 

worden gekozen (q~>> ~(L) ), De bijdrage van de eigenfrequenties in het fre-

quentie-interval tussen I) en V+- ollJ tot de nulpuntsenergie-dichtheid is 

evenredig met de eigenfrequentie-dichtheid M(~ }. Dientengevolge geven de eigen

frequenties, waarvoor het theorema van Wey1 geldt, geen bijdrage tot het ver-

schil in nulpuntsenergie-dichtheden ~ u in respectievelijk een eindige en een 

oneindige trilholte. Dit is de fysische rechtvaardiging voor de introductie van 

de covergentiefactor in vgl.(4}. Een benadering voor het verschil in de energie

dichtheden in de respectieve eendimensionale trilholten (L) en (L') volgt uit 

een eenvoudig fysisch argument. Als L'= N·L~ waarin N een geheel getal /> 1 is, 

laat vgl. (1) zien dat bij een eigenfrequentie V11 ( L) van de trilhol te (.L) 

Neigenfrequenties horen van de trilholte (1 1
), die liggen tussen !J=VI\{L) -.i t>,[L) 

en V =V"[L)+i_ V1 [L). De bijdragen van de corresponderende eigenfrequenties tot 

het verschil ,c1u(L)=u(L}-u{L') heffen elkaar op. Niettemin zijn er voor de 

eigenfrequenties van de grotere trilholte (L'), welke liggen tussen v=o en 

I)= .f iJ1 (L) , geen corresponderende eigenfrequenties voor de trilhol te (L). Deze 

eigenfrequenties van de grotere trilholte (L') bepalen Ll u { L) • In de limiet 

voor L ~ oco ontbreken voor het gedeelte van V::o tot I):J. V,(L} van het continue 

eigenfrequentie-spectrum van de trilholte (L'}, de corresponderende eigenfre

quenties van de trilholte (L). Daarom geldt 

i~ ~ 
4 u{LJ = -.i f"tv).J tJ c/1) = - ~ 11

'
1 

= - __::_ · 
2 _/ 0 c ,}2, {

1 
(71 

De benadering (7) komt wat orde van grootte oetreft overeen met het resultaat (5). 
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We breiden de configuratie uit door in de vrlJe ruimte hegrenzingen in het 

oneindige aan te brengen. We beschouwen een trilholte met. lengte L in een 

oneindige eendimensionale ruimte m.a.w. een trilfiol te (L) met aan de linker- en 

rechterkant twee aangrenzende lange tr:iTiiolten (L'--+o= ). Het bestaan van 

de twee oegrenzingen, die de trilholte (L) vormen, verandert de nulpuntsenergie 

van het veld in de eendi~ensionale oneindige ruimte met 

Ll E = L LL u { L) = - .__!_ 
'fó' (8J 

omdat volgens vgl.(S) de nulpuntsenergie slechts wordt verandert in de ruimte 

tussen de grenzen, maar niet erbuiten. Op de grensvlakken wordt een kracht 4K 
uitgeoefend • Behoud van energie eist dat het werk, vericht om de lengte van 

de trilholte te doen veranderen, gelijk is aan de verandering van de nulpunts

energie .a E 

(9) 

De kracht A K, welke naar binnen gericht is, is het verschil in de stralings

aruk van de nulpuntsfluctuaties van de velden binnen en buiten de resonator 

(L). Uit het theorema van Weyl volgt dat alle modes met frequenties veel hoger 

dan de laagste eigenfrequentie vanJë trilholte (L) géén bijdrage leveren tot 

A K. In deze een voudige benadering is ~ K de stralingdruk van de modes in de 

bui tenruimte met frequenties tussen I)= o en tJ"' i ûr ( L), waarvoor de corres

ponderende modes binnen de trilholte (L) ontbreken. 
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_,!Wn 
oe- o 

::: J/Ávl 
o<.- () 

= ,!~ 
o<~o 

- ~.:,...., 
ol-'?C> 

= ~ 
o(......,(> 
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o.:::> 

_cl __ 
d(-0() {

:(' -O(n f -ot"' .J } 
L e - e "'" = 
11:0 

0 

d { i -;-}:::: -
d{-o.) L 1- e-) 

{ r -d r 2 _0( 1 j 
[L-e e -"'z. = 

{ (el:"~e-tct-y-
_L } cx:z. 

1 +- ~ 0< ·1- J .!. c(. 2- +- J_ ~ 0(3 +- ••. 
... .7. 't a! a 

'~>~. _.lot) I 2 3 {e i -e ,._ e-o< +- -ex. 
dl t9 

J 

1 

zodat 

ol 
d{-0<) 

1 

:::: ( _1 ...- 2 )2. = _, 2. ( I ) 
<X +- 2." "" "" \A I + ~O(:t 

{ 1 - I~ o( l.} 

We krijgen tenslotte 

t,.(.((L) .4c. = --

1 
I 

= 
o( 2 (1+ ..!. ot 2.+- tJ [of <ij 

/2-

-..!.. 
12. 

{'i) 
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Appendix: 

(') _,. v., L L) = ~ v [ L) ::: _s · 1.7. [ L''-== ~ J 2.L ) I 2L ) " .J L' 

substitutie geeft 

11 u( LJ = f -le/m 
0(....,() 

~ nc. r _!!L _LLJ7 7 -t: o= ;-;, .,_(L'/ ~ - 0( ,i L I I J 
o= C>c:> L 

1ftv1 L 2~;,Jz ~[-o<'> L~}=~ _!_I ~~[-o<n-4-}· 
L-a.>o=h:J - L~oo.zL 1'1:.1 L L 

We mogen de sommatie ~ vervangen door een int~gratie volgens 
h 

zodat 

tJ u ( L) = f ~i-vn 
Of-»o 

~ 
jj u { L) ::: ,, Lz .-ttAn 

..., oc-o 
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VII. Beschrijving van de getetardeetdè Van der Waáls interetie tussen twee 

diëlecttica m~b.v. ttártsvetsàal electrisèhe- (T.E~} en ttártsvetsàal 

magnetische (T.M~} golven 61. 

We beschouwen twee oneindige diëlectrische platen (diëlectrische constanteélw)} 

van eindige dikte d geplaatst op een onderlinge afstand a van elkaar. De ruimte 

tussen de diëlectrica bestaat uit vacuÜm (é ~ 1}, terwijl de buitenwanden 

(ter plaatse z = -d en z = a + dl uit ideaal geleidende metalen platen~ bestaan 
(6-=00 ), (zie fig.]). 

7/1ïl; a 

2-::-d 'Z.=.o 

~ ~/~ 
//// 

/i"" I I! 
z:q Z-:::c:H·al 

De diëlectrica bestaan uit isotroop, niet-magnetisch en niet-absorberend 

materiaal. De electramagnetische velden verlopen monochromatisch in de tijd 

volgens e-t'wt • De Maxwell-vergelijkingen in het diëlectricum luiden (in vacuÜm 
idem met E. = 1) 

~ H~ à D _, . ..., _.. -iW -E 
V X = - = - [)= -~(w) dé c. c 

_. 
We kunnen hieruit een differentiaalvergelijking voor E afleiden 

__,. 
en op analoge wijze voor H 

__.... -- 2. --
V2 H t- E(w) w2. H =o, 

r: 

( 1 ) 

(2.a) 

(2. b) 
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We splitsen de golfvector k in een komponent langs het (x,y}-vlak 

en een komponent loodrecht op dit vlak k volens 

2 w:z. 
I< = ê(c.>) - = cz. 

z 

2... I z. 
X + l<z • 

We kunnen nu de i- en Ê-velden Iies:chrijven met 
... 
~- J _ _... 
.., AJ l{z) ei X·r' 

81. 
"' J\ 

(3J 

waarin Ei en Bi de amplitudes van de i-de~kompon~nt voorstellen en J'fz) 
in het algemeen verschillend zal zijn voor E en B en de komponenten hier-

...... 
van, r is de twee-dimensionale plaatsvector langs het vlak ( r =(x,y) ). 

Substitutie in de golfvergelijking voor Ê danwel 

volgende differentiaalvergelijking 
voor B geeft voor /z.J 

(4} 

de 

waarin k: = Slw) wz ~ Xz. • Omdat de komponent k van de golfvector in de diëlectrica cz. z 
een andere waarde heeft dan in het vacuüm voeren we de parameter s en p in, 

welke de waarde van k in respectievelijk het diëlectricum en het vacuüm voorz 
stellen 

2. w~ - x1 S =~Lw)-
c; c..:!. > 

2. 

P= 
wa. 2. 
- -X. c. .. 

(5.a} 

(5.b) 

Zodat we de differentiaalvergelijking (4} kunnen splitsen volgens 

1n de diëlectrica 

.. 
1n vacuum o&.z..c.a. (6. b} 

....... 
Voorts volgt uit de eis dat de tangentië1e komponent van E op de metalen platen 

moet verdwijnen, dat (tz.J hier nul moet zijn, dus 

z.= -cl en z.:: a+d. (7} 
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Als oplossing voortf~' die aan deze voorwaarde voldoet vinden we 

r 
A4-Nos{zHi) , 

C •pz D -epz e +- e J 

(81 

l 8 .,?H., 5 { z - Q -cl) > 

Voor Xf:o kunnen we twee :modes onde;t;'scfteiden. Om de gedachte te bepalen nemen 

we de vector X evenwijdig aan de -x-as (dus Xy=O I. 

a) De vector Ê staat loodrecht op de voortplantingsrichting (X)van de 

golf. We vinden E = 0, 
x 

- _. 
terwijl uit \/·D=o volgt dat E = 0, voorts 

z 
, dat H = 0, dit noemen we de transversaaly 

_. "IJ~ 

volgt uit rot E-::; ~ H 

electrische mode (T.E.-mode). 
~ 

b) De vector H staat loodrecht op 

golf. We vinden H = 0, terwijl 
- ·w ...... x 

rot H=-~ UII))Evolgt datE= 0. 
y 

magnetische mode (T.M.-mode). 

de voortplantingsrichting (;{) van de 

uit f/.lf::ovolgt dat H = 0 uit z , 
We noemen dit de transversaal-

ad a) T.E.-mode 

·- _... {x"'" A.hh-t s{z+tl)e ) -c1L.z4o, 

Als randvoorwaarden moeten we opleggen E continu en H continu op de scheidings-
y x 

oppervlakken diëlectricum-vacuüm z = 0 en Z = d, 

E continu op z 0: A .-5,:.,s« = c +-D y 

L tpD -epa 
B hloÓ'! se/ op z d: e ~ De = -

ie dE~ . es A cl cp Ho H =- continu op z = 0: I- CtY.IS = -c r x w_ olz. t..> w w 

d: - _C;:.E. op z = w 
L cpD e -r-

cp ./) -ipt~ 
- e == /,A) 

c· es Bc.~sJ 
w 
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Zodat we komen tot het volgende stelsel van vier homogene lineaire vergelijking

en 1n A, B, C en D 

A hth! sd - C - D = o 

l ~A eensol + ..El!. C - cp /) =o 
w (AJ w 

Dit stelsel heeft slechts een van nul verschillende oplossing voor A, B,.C enD 

als de coëfficiënten-determinant nul is 

~{i.jsd 0 
_, _, 

0 AiiMsd e 
1/JQ e-(pa 

fll - cp :::o 
{ fl CeJ-jScl 0 

w w w 

. es d cp t',na c.p -cna 
0 - L - CVlS - c;; e we w 

h~sd e'JOD e -c'pr.. () _, _, 

~e -~ . es cl .N/.?sd e t"pa -li;llf 
...-)1/v, $ol 0 +t -c~s e =o 

"" w w 

- c' .fl. c,C)j s d ~ llJQ cpe -r.'nc. - '· ~ ctY.>sd -~ e''JOa f:e -c(Jt:. 
w e w - w e z;s I w w 

hetgeen we kunnen vereenvoudigen tot 
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zodat we tenslotte als dispersie-vergelijking voor de T.E.-mode krijgen 

r:- { . o~ ) ,_ lpa . _ _, d')J. -tpo 
1, ( w, a, ol) = JO - t s GO"' s d e - ( p + t s ct:J4f s e , (11} 

waarin .b:::!/Cw22_vi' S /~{ w:z. z' 2 k"- k" r I ; /\ ; =re. w) c ~ -X e" Y.. :::: .x ~ Y. 

ad ó) de T.M.-mode 

-cl.:.z..:.o, 

( I 2.) 

Als randvoorwaarden heboen we nu E continu en H continu op de scheidings-
x y 

vlakken diëlectricum-vacuüm z = 0 en z = a 

H continu op z = 0 
y 

op z = a 

f = -~· .E.. ~continu op z = 0 
~ êw d'Z. 

op z = a 

A I I I 

W1Sri = B o~-C 

Zodat vle nu het volgende stelsel van vier inhomogene vergelijkingen 1.n A, B, C 

en D krijgen 

A I I t 

ccr..sd - B - C :::o 

B I t/.)Q cl -tifJt:l J)J 
5

_; 
e r e - c.O':l "' =o 

t' -.f.á. A '1w.. sol - -El? 8' r -E.e. C 1 = CJ 
E.W (A1 (_.) 

{t3) 

!:.B. 8 I e ,-"a - .!3 C 'e -'/J" t- t' es --s,;"..s cl DI= ó 
w w a;.w 

Dit stelsel heeft slechts een van nul verschillende oplossing voor A, B, C en D 

indien de coëfficiënten-determinant nul is 
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CIJ1Sd -1 -J 0 

0 
ec"pa e -tpa 

- C.(/'j$ cl 

( .f.~ .-11-:nsol -ER q_p 0 1=0 
êw w ""' 

0 f.l! tioa q_p -<pa 
( c s /)1.:., f, cl I w e -we ew 

I e't>a e -!/Hl 
-c.CJ"'lscl I -1 -1 0 

~s) I tjoo. -t'pa - cp , · es . I' -cCJ"'lsol qp 0 I + ( é w ~141 s ~ I e e w w 

~) e '"YJ"' cp -1f:,o. · es 
1it1 sdJ I f.l! e'Pa EP -tjoa ,· f2 ~i.1s r:J -;; e (- -"" e w [.w 

IA) tw 

C.?:l 5 ol 
/na s ; { - t/;a e I .EL',· ..E- -1W~scl; r c01 sd .E.E' e ,· f.J 

L w êfAJ / t.AJ tw 
4~ 5 c;( - C.01 s ct f-..1! e - rpo ) +-

w / 

Hetgeen we kunnen vereenvoudigen tot 

zodat we uiteindelijk als dispersie-vergelijking voor de T.M.-mode krijgen 

TJlaarin ? , s en X. als in vgl. (J 1}. 

Bij de dispersie-vergelijkingen kunnen we nog het volgende opmerken. De uit

drukking voor T.M.-modes vgl.(141 gaat over in de dispersie-vergelijking voor 

oppervlakte-modes door eerst de l:i)n:tet c - oo te nemen en vervolgens de 
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limiet d .- C>O ( voor uitwcrJ.·ing zie Appendix p .t~, voor de dispersie-verge

lijking van de oppervlakte-modes zie. hoofdstuk. V, p. J.;l }. De. dispersie-verge

lijking voor T.M.-modes levert in bovengenoemde limiet geen dispersie-verge

lijking: en heeft dus geen analogon in deze limiet (zie eveneens Appendix p.68}. 

Voord= 0, d.w.z. géén diëlectrica, kunnen de uitdrukkingen F
1

(cv,a,d} en 

F 2 (cv, a,d} vervangen worden door 4e/n JO a-= o , hetgeen de vacuÜm-modes beschrijft 

volgens Casimîr (zie hoofdstuk. VI, p.~J}. 

2. Afleiding van een relatie voor de aantrekkingskracht m.b.v. de boven 

verkregen dispersie-vergeli~kingen. 

Wanneer ê(w) een reële functie ~s van de vorm 

(J 5) 

dan liggen alle nulpunten van F. ( w ,a,d) 
J 

(j = J,2) op de reële as en zijn 

functies van k en k (de komponenten van de twee-dimensionale golfvector x ) x y 
en de parameters a en d. Om een uitdrukking voor de nulpuntsenergie L J. ..J wie 

k 
te krijgen maken we weer gebruik van het theorema uit de complexe functie-theorie 

volgens welke de contourintegraal van een meromorfe functie G(w) volgens 

1 / d t7f 1 - (!) w--~ {w}OIW 
:UN J o!w 

G 

(16) 

gelijk is aan de som van de rn.::.lpur1ten van G( (.,)) vermindert met de som van de 

polen van G(W), gelegen binnen de contour C en rekening houdend met hun multi

pliciteit. Alvorens hiervan gebruikte maken bespreken we eerst de te volgen 

methode. Deze methode is een analogon van die welke Casimir gebruikt (zie hoofd

stuk VI, p. 41). I-Je brengen hiertoe ee.n derde ideaal geleidende plaat aan even

wijdig aan de platen te z = -d en z = a + d op de plaats z = L + d, waarin L ;>)>a 

(zie fig.2.a). 

Z:::-cl Z:o z = Q+ ol 

/; 0. 2 .Q 
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De nulpuntsenergie van deze configuratie noemen wc E(a,d) + E(L- a,o), waarin 

de eerste parameter binnen de naakjes duidt op de afmeting van het vacuüm (in 

de z-richting) tussen de diëlectrica respectievelijk tussen de metalen platen 

op z = a + d en z = L + d, de tweede parameter op de afmeting van het diëlectricum. 

Vervolgens brengen we de diëlectriscfte plaat, \velke in de figuur aangegeven is 

met G), naar de metalen plaat op z = L +d, zodat de situatie als in fig.2.b ont

staat. 

L 

f:i::g.2~b.:.... 

De nulpuntsenergie van deze configuratie bedraagt volgens dezelfde notatie E(L,d). 

De interactie-energie t, E wordt \veer gedefinieerd als het verschil in nulpunts

energie van de beide configuraties. 

Ll E - E (a,ri) +- (17) 

We merken op dat de term aangegeven met II in de uitdrukking (J7) niet van de 

afstand a afhangt en èus ':Yeggelaten kan -vroràen, omdat we slechts geÏnteresserd 

zijn in de afhankelijkheid van de -wi.sseh;rerkingsenergie van a. De term in ( 17) 

aangegeven met I kunnen we beschrijven m.b.v. een Taylor-ontwikkeling naar a 

volgens 
F {I , - c r L \ aE{L)o) :L a<-E[L <>) 
__ ,_-q __ o;- L/ .o;-a -::;-L- + e~. '- -1- ••• 

J I - - u 'dL'L 

Zodat we na substitutie (met verwaarlozing van de hogere orde afgeleiden naar L) 

vinden vTe 

L1 f {a) (J 81 

Zodat we. voor de krach.t krijgen 
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r o f E ) d E cQ t:1J r{a) = - Ll -{a) ::: ' -oa l oa 
oE[L,o) 
aL (19) 

We kunnen de nulpuntsenergie ook senrijven als superpos:Lt1e van de nulpunts

energiën van de vers-chillende 1nodes--met frequenties wk., Ll E{a )-::,LflfA{, zodat w·e 
k 

m. ó. v. de uitdrukking (16) voor de kradit tot de volende uitdrukking komen 

waarin G.= G.(c.> ,a,d) de dispersie-vergelijking voor de betreffende -mode is. 
J J 

3. Uitwerking van de contourinte~ratie. 

Als contour nemen we weer de imaginaire as er een halve cirkel in de rechter 

helft van het complexe W -vlak. Voor de functies G. (. 1 21 k" d · 
] J = , 1ezen we e u1t-

drukkingen voor F1 (w,a,d) en F~(c..>,a,d} (respectievelijk vgl.(Jl) en (14)) . L. 

vermenigvuldigd met p, welke even zijn in de variabelen p en s (in te zien door 

de e-machten te ontwikkelen, wat resulteert in een even uitdrukking in p en s,zie AJ'•PJ 
p.69 I 

en dientengevolge meramorfe functies in w opleveren, waarop theorema (16) van 

toepassing is. De extra nulpuntere gel:ntroJuceerd door met p te vermenigvul-

digen, dragen niet bij tot het uiteindelijk resultaat (vallen n.l. weg tegen 
dE10:) ... de eveneens in oL ge1ntroduceerde extra nulpunten, zie vgl.(19) ). De con-

tourintegratie kan gesplitst worden in een integraal langs de imaginaire as en 

een integraal langs cie halve cirkel. Deze laatste levert, wanneer de straal 

naar oneindig gaat, geen bijdrage tot de kracht als een convergerende factor 

ingevoerd wordt zoals Casiroir doet (ziehoofdstuk VI,p.~/). De eerste integraal 

kan geschreven worden als 

,·oa 

_!__ j-' J.i) 
m· f ()a 

(21) 

ó 

omdat G even is in 6.) • Om deze integraal uit te rekenenis het handig om G. te 
J 

schrijven als 
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met 

Het rechterlid van (2]) kan voor j = J,2 geschreven worden als 

unmers 

zodat 

/c-O 

I f 1 

m= J fi 
0 

J ~ 
Ç:~. 

= 
à a 

_j_ of2 ::: ç2. oa 

1 tjo a 1 1 o,Çz (w)a,cl) e 
p {Cp- (".s-'!sd)

4 /2. {t.JAtl) óa 

1 l.J!-L W; e:;,._c.(J -tp + 
j.2.{WJ~d) oq 

{ 2 2.) 

wat na substitutie 1n (2J) de uitdrukking (23) oplevert. (voor j = 1 gaat 

de bewerking analoog). De t•weede term in het rechterlid van (23 )verdwijnt 

1.n de uitdrukking voor de kracht F(a) omdat deze term onafhankelijk is van zowel 

a als L. Zodat we krijgen 

r"oo 

_!__ (!_.-:!_ () :Ul~'./~/1) - __ 1 __ 

!T) (/l.;l~~tl) ~a f.~t~L)o) 
0 

waarbij we over J = 1,2 moeten sommeren, Op de imaginaire as Zl.Jn pens beide 

ZULVer imaginair, zodat de Cï.reede term verdwijnt: in de limiet L .- <::><=> • We 

vinden voor de kracht 

ioo 

F(a) = R ( t1 E {a)) È- /i/wl< -'-/f _!_ }p J ?f:jdw = = + -
öa L J Oo 

k. 
21Tt. /' ila ,~. oa {2.5) 

0 
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danwel 

1 

zodat 

,0 = !:::!./!!' = t's P' - __ t'fs' 
I" ~;4l--r-, c. c. ë. 

-w·aarbij I I • • p en s /O ZlJn, geeft 

o-0 t'? I 

L 
11 ( r'J', 17 /- 1 · 1 .I .:...t...>d- ~ /6-py-1 r/a)oe--'~"- a//P 2/ -~. I) i-(.!:...!! -l5 ,, c )' -2(. Ta f-

2JT( J ) L I t:' I ' I~ t' 1!'5' J ê 
' c /J ~ f !i' -"'Q :....l...: d 

6 ~ c 

""" 
F(a; ~ - -l;l cl f ;of zl t 

/TC I ) 

0 

Om de aantrekkende kracht tussen twee halfoneindige diëlectrica te berekenen 

moeten we de limiet voor d -= ne.111en 

F:>) -~- - -' fs.,Ji pj{ree'r-.!..' /e 2-4-f': J} _, + 
rrc J 1 

• c~_t:p'~s'; 
a 

waarin s'= j/p•:t.._t:;;-iJ=-~, , innners 

w:t 
-x~ 5'·- ws 52.::: >:/w)-

1 ~- c J. . - c. 

r.>/1.= G.J~ - x:z. ) p'·- !::E. . -
J C"' c. 

J 1.. 2 c.z 
lt>

1
"" 1 - x -r w' 



-67-

zodat 1 r ,1. s -p =[.[i>J) -1 

-·--·-----------------, 
_ _". S 1 = Yp•-' -r ·- r ,· !:') -I c. (. 5 / • 

Analoog aan het quasistatische geval (zie.hoofdstuk V) moeten we nu nog sommere 

over alle mogelijke waarden van de komponenten k en k van de vector X . Deze 
1< y 

sommatie gaat in de limiet L ~e>D" over in een integratie volg~ns 

{-- -} 
0 

In bovenstaande formule (27) is de variabele echte:::: p in plaats van ;.( zodat vre 

de integratie over X moeten vertalen in een integratie over p 

,_,!/. I> l 
xZ--- ;5. c,-p·/ 

<>""' 0,0 

j w' r ) zodat 
0 

Xrix-::-ë:l.jf:J'olp , hetgeen met w::•'f overgaat 
• • I 

SubstltUtle geeft 
c,.::::> t;P 

_;:_ ~~,~ (;.lT 1.' p'l.clp' r;rli-§p'r-!_)' 2e1!-f~,j~'t"!~~~~ tezt(~/2-; 
'tiT.;_ J ) c"' 7 f:.1..é!''·S 1 j (p-S jl ! 

f/a) __ _ f_ A-.2 

y- L2 rrc.. 
ó I 

Zo krijgen we tenslot te voor de aantrekkingskracht per oppervlakte-eenheid { S-::. L 2) 

"""""' """"" {i tf! -I r p -j HaJ _, Jld~ r·· /r ,.z I' I r~ .3 ft~l"pr.S)'-2 L> 1. c (i j :1- f{ p 1-$)\: . .1. 'c a_/ -= _ --- · p CIJJ ~ '- -1 ?1 p-s ' • S zn 2 cJ• / j <:-lP -s ~ 
ó I 

Dit komt overeen -rr:et de door Lifshitz gevonden formule (zie ref, J 1 ) • 
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Appendix: 

De dispersie-vergelijking voor de T.M.-mode luidt 

met 10 == Y!-:!.t. -x~·= ~·x y;_ wz 
r c2 X2ct <\.< 

I ' 

substitutie geeft 

de 1 imiet c ....,. <>""'voor deze. ui tdruk.king levert 

zodat 

de 1 imie t d ...,.t>O geeft 

r J2 
(é.Cw)t-L/ I I :.f. 

-·- / ê (w) - '} .:: 
.. 2 ){ Q 

;: Cl 

dit is de. dispersie-verge:ijking voor de oppervlakte-modes, die. we. reeds in 
hoofdstuk J[ af gel 

Op analoge wij ze is in te zien, dai:. s:c voor de T .E.-mode geen analogon voor 

bovengenoemde limiet-procedure bestaat. 

De dispersie-vergelijking voor de. T.E.-mode luidt 

waax:iu p,s en)\ als boven. 

substitutie geeft 

,. ,. v 1/i. - !:::'z.ec-J cA r'x all/t -
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de limiet c .... =geeft 

en de limiet d .,.C>O geeft 

~ { l. -.l(Q . L rXC. 
-x t - t } e - ( -Jo\ 2.) { L + 1} e -::::. o -

dit :ts géén dispersie-vergelijking, (cv komt in de vgl. niet voor) vandaa·.c 

dat er geen (quasistatisch) analogon voor de T.E.-m.odes bestaat in cte genoe:nde 

limiet. 

Appendix II: 

r , . _.~ d )z. , r. Q . . , ~ -t # c. I' rl ( W J Q J cJ J = f"' (. j? - l 5 C Vv S e - p ( p 1- I 5 Cu4 5 cJ) e = 0 

e:!:.t'pa ontwikkelen geeft 

{ 
2 A 2 ;:;, d '[ 1 • 'I. ,z ' fJ p - :2. / S p C rt S of - 5 CO"/ 5 ) l .,.. f p OI r 2 • f,i)t:l,. + ... j + 

wat resulteert :tn 

~-.!... levert 
{ 

9 S p 2 cu-1 s cl - a p " + 2.. o p 2. s 2 ccA ~5 d - .2. 5 p 't ctrl s cl -1- • • • == o_ 

Dit is een even uitdrukking :tn pens, de ••• staan voor hogere orde termen in 

p en s. Uit het verloop van de óerekening is in te zien, dat ook r1<>'7<> "'""'"' ;" "' an 
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Deel II! Het e.XpetÎ;nïént. 

1. Schatting van <ie grooftè...:.o-rde :Väri ~de Vàri. der WáäTäK:rac1iteriv:tri 1ie~t ge-re

tardeerde geEîed. 

Bij experimenten geEruikt~men voor de Van der Wàalskracht vaak de volgende 

uitdrukkingen, verkregen uit de t1ieorie van HamakeT 
81, welke ge~>chikt zijn. 

voor de configuratie bol - vlakke plaat 

/;;(dJ - A_:~ 
6 d'-

(1.a) 

F,(d) ::; :urBR 
d c/.3 

(J. b} 

waarin F n (d) en Fr (d) de krachten voor respectievelijk ongeretardeerde e·n 

geretardeerde interactie voorstellen. d LS de kortste afstand tussen de bol en 

vlakke plaat, R de kromtestraal van de bol (meestal een lens), terwijl A en B 

respectievelijk de engeretardeerde engeretardeerde Hamaker-constante is. Deze 

macroscopische Hamaker-constanten laten zich uitdrukken inmicroscopiscl1e con

stantan volgens 

(2.a) 

/3 = 2d .l c.. .,e_',/?2 Ct', ot2 , 
t9 

(2. b} 

hierin stellen pt en;>~ de molekuuldichtheden voor in respectievelijk lichaam 

en 2, c< 1 en o<z.. zijn de statische polariseerbaarheden var.. de beide lichamen, 

terwijl C de constante uit de interactie-relatie van twee verschillende molekulen 

is .:1U-=.- : 6 ( C = ~ .lw(lo:totz. ,zie p.8)v'1{.[~J). 
. ~ ~ 9 ' lk . h . . h b . d d d Exp"'~::-lmenten van Kouweier J, ~.ve e ver~c t z~Jn ~n et ge ~e van geretar eer e 

interactie (d: 50 - L~oo nm.) en waar formule (1. b) dus van toepassing is, volgde 
-28 - -28 

voor de constante B: B = 1 • 05 Hl Joule m voor glas en B = 1 , 36 10 Jm voor 

k\.;rarts, bij een kromtestraal van ca. 4r:t •• Voor afstanden kleiner dan 50 nm. 

werd wel een verandering in de afs-candsRfhankelijkheid geconstateerd (d-~ d-
2

) 

d.ocit t-~.i.:"v0lle med.ngen in die gebi..:.d bleken niet mogelijk. Hieronder vogt een 

afschatting van de krachten voor twee systemen, n.l. een waarbij het materiaal 

kt.varts was en een waar·t-1ij het materiaal glas was, 
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R = 4m. glas kwarts 

B = LOS ]) = ].36 
• ,o·a.8 • 10-:a.B 

I d (run.} :F (N1 r :F (N}_ 
:r 

5'0 6 -6 _, 
-J•IO o.,. /0 

t-----

V()O 1.3 • JO 
-8 t.IJ · to-9 

Zodat de krachten :Ln het interval 50:: d_" 400 (d ,n ' ·· :::- ._ ~ nm.;. ruwweg varieren -v0lgens 

J 0 -g / :F < 1 0-6 (F N' '- :Ln J • r r 
Opgemerkt 

Hamaker-constante B zich ook via 
een gecompliceerde wijze (door o.a. gebruik_ te maken van de Lifshitz- theorie) 

dient te worden dat de geretardeerde 

laat berekenen. De op deze wijze berekende B-waarden blijken een factor 2 

kleiner te zin dan de experimenteel bepaalde. Dit is voor een grootte-orde 

beschouwing van de krachten echter niet van belang, temeer daar in deze theore

tische afleiding gebruik gemaakt wordt van een configuratie van twee vlakke 

platen, terwijl experimenten aan een bol-vlak configuratievericht worden. 

. 1 d d . - . . . . . . • . 12) 2. De 1nv oe van e Brm~'Use beweg1ng op een balans-metlng • 

We gaan uit van een niet teruggekoppelde balans, welke voor ons doel goed genoeg 

lijkt te zijn. De meest fundamentele foutenbron hiervan is de storende kracht 

t.g.v. de Brownse beweging. Een relatie voor deze Brownse beweging kan worden 

afgeleid m.b.v. de wet van equipartitie van energie. Deze wet stelt dat een lichaam 

deelneemt aan de thermische beweging op een zodanige wijze dat de gemiddelde 

energie in elke vrijheidsgraad !kT bedraagt. Voor de eenvoudigste vorm van een 

balans, de veerbalans, kunnen we met het equipartitie-theorema een schatting 

geven van de grootte-orde van de onregelmatigheden in de balans t.g.v. de Brownse 

beweging. 

Eenlichaam met massa m is bevestigd aan een veer zonder massa met een bekende 

veerconstante C. De .kracht, die op dit lichaam werkt i~ evenredig met 

de uit•vijking u van de veer volgens 

(1) 
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De uitdrukking voor de potenti~le energie U van de veer tengevolge van de 
pot 

ui twijldng u oedraagt 

(2 } 

Als uB de R.M.S.-waarde van de onregelmatige uitwijkingen, veroorzaakt door de 

Brownse beweging, is luidt het equî:partitie-theorema 

i c VI B!l. ::. 1 k T (31 

Indien de uitwijking uB evenredig ~s met een denkbeeldige kracht :FB volgens (1) 

(4) 

wordt vergelijking (4) beter hanteerbaar door C te vervangen door een uitdruk-

""' -· _!.. - 2.7r c )i. king in termen van de oscillatie-periode T
0 

(1
0

- u
0 

- Wo en r...J
0 

= {_-;;; ) volgens 

(5) 

Hetgeen leidt tot 

(6) 

Omdat er weinig demping is voor de balans en er tenminste twee om-

keerpunten moeten worden afgelezen voor elke meting, is een ·tijdsinterval van de 

orde van de oscillatie-periode vereist. Wanneer we nu gebruik maken van vgl.(6) 

en aannemen dat t = l sec.; m 
0 

l0-
3
kg.; en kT= 4 10-21 Joule (T-::::300 K) dan 

blijkt de denkbeeldige kracht FB van de -11 
grootte 10 N te zijn. Hoewel dit 

slechts een ruwe schatting is, laat een meer gedetailleerde analyse, welke uit

gaat van in de praktijk gangbare balansen, zien dat een variatie van de kracht 
-IJ 

van JO N gewoonlijk de limiet voor de onnauwkeurigheid is. Daar de grootte-

orde van de limiet voor de onnauwkeurigheden minstens twEe orden kleiner is dan 

de kleinste kracht in het geretardeerde gebieq, lijken metingen in dit gebied met 

het gebruikelijke type armbalansen (zonder terugkoppeling} dan ook zeer goed 

mogelijk. 
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3. Het JUeten van de àfstànd. 

a} Inleî.d:tng_, 

Er nestaan verschillende -methoden om afstanden te meten tussen objecten. We 

neperken ons tot de differentiaal transformator. Aan deze ~ethode zijn• een 

tweetal voordelen vernonden: l} De --methode is lineair over een groot geóied, 

minstens over i nm., dit in tegenstelling tot andere ~ethoden, waarbij het 

signaal veelal omgekeerd evenredig ~et de afstand 1.s.; 2) De methode levert 

geen extra kracht op. Bij andere ~ethoden treedt vaak een zogenaamde stoor

kracht op doordat het apparaat zelf een kracht uitoefent. De onnauwkeurigheid 
] :, ' 

van de differentiaal transformator is niet óekend. Met onze voorkennis J 
zijn we echter in staat deze te berekenen. 

b) "Barkhausen no1.se 1.n differential transform.ers" (concept). 

In a farmer paper 15 ) we discussed how the Barkhausen noise sets li~its to the 

accuracy of fluxgate magnetometers, We introduced a characteristic ti~e interval 

~ representing the stochastic character of the point of time of a Barkhausen 

jump. 

In the present pape:t: we shall follo\v the same line to calculate the effect of 

the Barkhausen no1.se on the accuracy of differenti.al transformers. Fig.l shows 

a schematic picture of the picture of the differential transformer. Through 

the primary coil P an alternating current I(t) is being sent causing au alter

nating magnetic field H(t) in the ferromagnetic core. The core with a cross

section -.:vith area S is attached to the object, the displacement of which is to' 

be measured, 

Secondary coils, each with n windings over a length~enclose partsof the core 

wi th lengths ,{ and -f'. 
We assume the amplitudes of the induced voltages V and V' to be proportional 

s s 
to Á.. and .-1' • A displacement of ob ]eet and co :i 1 re sul ts in a variatien of the 

two voltages. The secondary coils are usually circuited 1.n such a way that the 

net secondary voltage is zero if .,l::_L', In order to relate the calculations to 
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optimum measurement conditi.ons, we as:sume this secondary voltage to be measured 

witli a pliase sens-i.ti.ve detector (i:ntegration time.t I. For tlie s-ake of simpli-
-m 

city we shall oase tne calculations- on a prûmary current wnicli is trîangularly 

dependent upon time witli frequencyf (see fig.2 curve H}. This procedure is 

the same as tlie one followed in our farmer paper 15}. The induction in the 

leftliandside coil has a timedependenee wfticli is given by curve B. This leads 

to an inductive voltage as snown in curve V with amplitude 
s 

(1} 

In order to obtain phase detection tlie signal V is mul tiplied by a sqare 
s 

wave of unit amplitude (curve Y}. This mul tiplicatîon yields curve V 
1

, which 

is integrated over a time interval t . In order to obtain a time average 
JU 

value of vl the integral is divided by tm' yielding v2 

t~&,., 

\t;~LjVjolt:::~, 
f:w. 

(2) 

~ 

A similar procedure is foliowed for the output V' of the other secondary coil, 
A S 

leading to v; = V~ • The final output V is ohtained by suostraction 

(3} 

To calculate the influence of the Barkhausen noise on the output signal V we 

shall first deal with the noise in V~. The number of Barkhausen volumes inside 
L 

the lefthand secondary coil is given by1s eB, where eB is the number of Bark-

hausen volumes per unit volume. 

As explained in the previous paper we use the characteristic time interval ~ 

for t1te description of the Barkhausen noise. Therefon-we consider the si tuation 

at t secouds after the beginning of an interval of increasing B (o' f, 2,). We 

represent the number of Barkhausen volumes that have jumped unquestionably 

- in spite of the Barkhausen noise - by 

/\ 

JJi5 _B_ (t -:f·r:-)21 . c.B 
fJ Bs 

(4) 

where B is the saturation value of :a. The f I • chosen for the sake of 
s actor 2 l.S 

elegance of the following equations-. The numoer of Karknausen volumes that un-

questionably did not jump amounts to 
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.. 
B 
Bs 

(5} 

There remains tfte number of Ba:rkftausen volumes 

(6} 

the magnetization of whîch is- unpreBictable óecause of the Barkftausen noise. ".. 

The average number that willhave jumped bet~v-een t -} ?:- and t is N = 'l:"j'.L 5 c8 Jt · 
Bs 

The fluctuation N in this number equals the fluctuation in the number of 

jumps untill the time t 

(7) 

A fluctuation in the number causes a fluctuatie~ Ln v
1

, which satisfies 

{ eB 
.ó. {/Vz clt) = 2. nv s ~ N> 

..i. ca S 
(8) 

0 

for o " { L.. __!_ ... - zf 
! 

• For t? / 
2. 

, which is the case in actual measurement-

procedures - wliere we use t = t - we get 
m 

(9) 

In equation (9) we assL~ed the fluctuations Ln succeeding half-periods to be 

independent. Substitution leads to 

(10) 

The fluctuations in the final voltage V over the two secondary coils is 
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To get the uncertainty in ~ due to the Barkhausen noise we use equation (3) 

from this we have 

(12.) 

which tagether with the expression (Jl) for ~V leads to 

For estimating purposes we shall use the following 
"' ?-::::: 10-

6 
c. ;' IJ =LJmi'll.;' fJ~ -6w.m · S- ·mm 2 · B 3 
(JI -(. -, -(.<.J - ' ) - I ) - :;:: -

8s ~ 
So we get 

(13) 

specific values I:.,.,= t:.i · . ) 

• to 11 -J ' _, '" 10 17 -J 
j ca =- - Wi Cl i'\ ct '-'r;, ::: - m 

l3 ij ~ . 

(1 'f) 

which is the uncertainty Ln the distance measurement due to the Barkhausen 

noise. 
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..f' 

fig.2: Schematié 'óf ·a 'differeritîal trarisformer. 

list----, 

i1=R=fU=t: 
y R:J=l · Ftft 
~ r--------------
r·············· 

fig.2. The principles of the differential transformer, 

for meaning of the symbols see text. 
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4. Afsch.áttin) van ·dé. door ·ae.·R:townse>beW:ègîng ·opgelé.gde ·u:miet voor 
..... (, . 

We Eekijken nu de verhouding van de Rrownse kracht FR en de geretardeerde 

Van der Waalsk.radit F (de signaal-ruis-verb.oudingl. We bepalen nu de afstand d, 
T 

waarhij de Van der Waalsk-racht van gelijkè grootte-orde wordt als de Krownse 

kracht. Dit nu bepaald de hovengrens van de afstand, waarvoor Van der Waals

kracht metingenmet balansen mogelijk 

grootte als het signaal). 

zijn (de ruis is hierhij van dezelfde 

Uit f 2 volgt F ~ 10-Jl N. 
B 

Uit f J volgt 

F = '),rrBR. =[ 
-2 ó' 

·I 0 q I as - 'f las, 

r J rJ a 
1,1'1 • I o-27 
cJol 

Als we als criterium aanhouden dat 
Fe S.R.V.= 1, dan volgt uit -::.1 

voor de ~ignaal-~uis-~erhouding geldt 

F.,.. 

ol )
..! -6 glas-glas: -= [8<9 .J . 1 o m 

,, 
kwarts-kwarts: d -.:: ( 11'"1 ) :a. 1 o- 6 rn D -b 

't a ;o m 
J 

Zodat bij metingen de afstand kleiner dan ca. 5;Um• moet blijven. 

5. Afschatting van de door de Barkhansen ruis opgelegde limiet voor 

de afstand. 

Uit de afschatting gegeven op p.76 blijkt dat de onnauwkeurigheid in de 

afstand, bij gebruikrnaking van een differentiaal transformator, in het gun

stigste geval (bepaald door het kern-materiaal van de transformator)van de 

grootte orde van 1 nm. is. 

Daar volgens ref(l6) interacties slechts ongeretardeerd zijn voor afstanden 

kleiner dan JO nm. betekent dit dat metingen, waarbij de afstand met een 

differentiaal transformator bepaald wordt , engeretardeerde interactiemetingen 

weinig zinvol zijn. 

Bij geretardeerde metingen,afstand groter dan 20 nm., mo~e onnauwkeurigheid 

in de afstand terdege rekening worden gehouden. 
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6. Afschatting vah'de invlcied·va.n dé ontégélmatighédeü ·op interactie

metingen. 

Met de door ons verkregen uitdrukking (hoofdstuk IV, 2, vgl.(J4}) kunnen 

we criteria opstellen, waaraan onregelmatigheden in het oppervlak moeten vol

doen teneinde zinvolle metingen in het geretardeerde geoied te verichten. 

1-[te;~.~Jj 

Volgens ref.(16} zijn interacties ongeretardeerd voor afstanden kleiner dan 

JO nm., terwijl duidelijk sprake is van retardatie voor afstanden groter dan 

20 nm •• Zodat we, wanneer we weer als criterium S.R.V.= 1 nemen, voor d = 10nm. 

vinden 

We kunnen nu ruwweg stellen, dat de afvrijkingen van het ideale oppervlak vee I 

kleiner dan ca. 3 nm. moeten zLJn. 
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7. Conclusie. 

Uit de afschatting van de invloed van onregelmatigheden in oppervlakken op 

interactie-metingen ( § 6, p. 79) blijkt, dat de onregelmatigheden kleiner dan 

3 nm. moeten zijn om ongeretardeerde metingen mogelijk te maken. Daar volgens 

ref.(9) onregelmatigheden vaak van de grootte-orde van 5 nm. zijn, kunnen 

we concluderen dat ongeretardeerde interactie -metingen met dit soort opper

vlakken geen zin hebben. Opgemerkt dient voorts te worden dat ook bij gere

tardeerde metingen de invloed van onregelmatigheden in rekening gebracht 

dient te worden. 

Een afschatting van de meest fundamentele foutenbron van arm-balansen (de 

zgn. Brmvnse kracht) laat zien ( § 4, p. 78), dat de afstanden kleiner moeten 

blijven dan 5_,Pm.(SOOO nm.). In de praktijk gaat men met metingen niet verder 

dan ca. 500 nm., zodat men ruimschoots binnen de limiet blijft, waarbij de 

invloed t.g.v. van de Brownse beweging merkbaar wordt. 

Bij gebruikmaking van een differentiaal transformator, voor het meten van 

de afstand, wordt de benedengrens van de afstand bepaald door de invloed van 

de Barkhausen ruis. Een beschouwing hiervan C1 5, p.78) leert dat ongeretardeerde 

metingen weinig zinvol zijn, terwijl men bij geretardeerde metingen, zeker 

bij kleine afstanden, terdege rekening moet houden met de invloed van deze 

magnetische ruis. 
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