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Samenvatting

Glas en andere amorfe vaste stoffen hebben eigenschappen bij lage tem-
peraturen die significant afwijken van de eigenschappen van kristallijne
materie. Voor kristallijne vaste stoffen wordt de toestandsdichtheid voor
lage frequenties gegeven door de Debye vorm D(ω) ∼ ω2, waardoor de
soortelijke warmte kubisch van de temperatuur (T) afhangt, Cp ∼ T 3.
Echter, verscheidene simulaties en experimentele studies hebben aange-
toond dat er een extra bijdrage is in de soortelijke warmte van amorfe
materialen bij lage temperaturen. Gerelateerde eigenschappen zijn de
aanwezigheid van een plateau in de T-afhankelijkheid van de warmtegelei-
ding en de Boson piek geobserveerd in inelastische licht- of neutronen ver-
strooiingsexperimenten aan glas of ongeordende vaste stoffen. Dit alles
suggereert de aanwezigheid van een groter aantal lage-frequentie exci-
taties in de toestandsdichtheid van deze systemen, in vergelijking tot het
normale Debye gedrag. In dit proefschrift presenteren wij onder meer de
observatie van een excess aan vibrationele modes in de toestandsdichtheid
van een collöıdaal glasachtig systeem. We bestuderen de dynamica van
suspensies van harde bolvormige collöıdale deeltjes. De confocale tech-
nieken die gebruikt zijn om de structuur en dynamiek van het collöıdale
systeem te visualiseren bieden ons de mogelijkheid de vibrationele modes
direct zichtbaar te maken, waardoor we een beter begrip van de excess
vibrationele modes op kunnen bouwen De gebruikte collöıdale suspensies
bestaan uit polymethylmethacrylaat (PMMA) deeltjes met een diameter
van 1.3µm gesuspendeerd in een oplosmiddel van cyclohexylbromide en
decaline waarin zowel de dichtheid als de brekingsindex van de deelt-
jes gelijk is aan die van het oplosmiddel. Door gebruik te maken van
confocale microscopie zijn er tweedimensionale beelden van de suspensie
opgenomen, waarmee de beweging van de verschillende deeltjes kunnen
worden gereconstrueerd. Om de vibrationele modes te kunnen vinden,
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bepalen we de covariantie matrix van verplaatsingenDij = ⟨ui, uj⟩, waar-
bij uienuj de verplaatsingscomponenten van respectievelijk, deeltje i en
deeltje j zijn. Door deze matrix te diagonaliseren verkregen wij de nor-
male modes en de daarmee corresponderende frequenties. Een histogram
van al deze frequenties brengt ons vervolgens bij de toestandsdichtheid
van het systeem.

Eerst bestuderen we de toestandsdichtheid van ongeordende collöıdale
suspensies. Er zijn metingen verricht aan collöıdale suspensies met vol-
ume fracties uiteenlopend van onderkoelde vloeistof tot glasachtige fasen:
ϕ = 0.54−0.60. De toestandsdichtheid bepaald voor verschillende volume
fracties toont de aanwezigheid van excess lage frequentie modes aan- een
piek bij lage frequenties met een staart die afneemt met frequentie. We
bespreken tevens de ruis die voortkomt uit de eindige resolutie waarmee
de positie van deeltjes kan worden vastgesteld en het effect dat deze
eindige resolutie heeft op de bepaalde toestandsdichtheid. Deze resul-
taten worden aangevuld met Monte-Carlo simulaties voor harde bollen.

Daarna bestuderen we de ruimtelijke structuur van de normale modes
van de collöıdale suspensies (ϕ = 0.54−0.60) bij verschillende frequenties.
De laagste frequentie normale modes tonen bewegingen gecorreleerd over
meerdere deeltjes-diameters aan. Deze correlatie verdwijnt langzaam
naarmate de frequentie hoger wordt. Daarnaast lijken de modes steeds
meer random te worden voor hogere frequenties. We hebben de corre-
laties van de lage frequentie modes vergeleken voor verschillende volume
fracties. De ruimtelijke structuur van de laagste frequentie modes tonen
localisatie. De mate van localisatie in deze modes is gemeten door de
participatie verhouding uit te rekenen.

Vervolgens bespreken we de structurele relaxatie van een collöıdaal
glas, opgebouwd uit harde bolvormige deeltjes. De dynamica van de
deeltjes toont ruimtelijke heterogeniteit: klusters van zeer mobiele deelt-
jes worden geobserveerd. De relaxatie van het systeem vindt plaats door
middel van herschikking van de deeltjes in deze zeer actieve regionen.
Om de oorsprong van deze reorganiserende gebieden te duiden, hebben
we de lage frequentie modes van het systeem met behulp van onze nor-
male mode analyse berekend. De lage-frequentie modes vertonen een
quasi-gelokaliseerd karakter, die duidelijk zichtbaar is in de contour plots
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van de deeltjes participatie verhoudingen. Onze analyse laat zien dat
de gebieden waar herschikkingen van de deeltjes plaatsvinden ruimtelijk
gecorreleerd zijn met de quasi-gelokaliseerde zones. Dit demonstreert dat
het systeem inderdaad langs de zachtste aanwezige modes relaxeert.

In het laatste hoofdstuk presenteren we de toestandsdichtheid en de
lage frequentie modes van een tweedimensionale sectie uit een driedi-
mensionaal kristal van collöıdale deeltjes. De laagste frequentie modes
laten, zoals verwacht, een uitgebreid platte-golfkarakter zien. De disper-
sierelaties en het lage frequentiedeel van het spectrum tonen afwijkende
schaling ten opzichte van de verwachte Debye schaling. Met behulp van
elasticiteitstheorie tonen we aan dat deze afwijkende schaling het Debye
gedrag van een tweedimensionaal geprojecteerd systeem is.


