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Samenvatting g 

"Het"Het is daarom waarschijnlijk, dat bij 

dede juiste koelsnelheid, alle of op zijn 

minstminst de meeste stoffen, zelfs voor 

kleinekleine hoeveelheden, in een glastoestand 

gebrachtgebracht kunnen worden." 

G.. Tammann, 1933. 

Hett citaat van Tamann, dat al 70 jaar oud is, geeft een idee over het belang van 

dee glasfase als een relevante toestand van materie. Het gebruikelijke begrip van het 

woordd glas wordt meestal geassocieerd met silica-glas en haar afgeleiden, waarvan 

menn ramen, nessen, monitoren, lampen etc. maakt. De moderne wetenschappelijke 

definitiee van een glas is echter veel breder en bevat alle vloeistoffen, die, bij bepaalde 

koelingprocedures,, uit hun thermodynamische evenwicht raken. De viscositeit van de 

vloeistoff  neemt dan exponentieel toe en de dynamische configuratie van de moleculen 

bevriest,, zonder dat kristallisatie optreedt. De temperatuur, waarbij dit optreedt, 

wordtt de glasovergangstemperatuur Tg genoemd. Met deze definitie moeten vele an-

deree materialen ook tot glazen gerekend worden, zoals polymeren (plastic), kerami-

schee materialen, amorfe halfgeleiders, sommige eiwitten en andere meer geavanceerde 

materialen.. Het begrijpen van de oorsprong van de glasfase zou, vanuit theoretisch 

oogpunt,, een zeer belangrijk succes betekenen, waaruit mogelijk vele toepassingen 

zoudenn kunnen volgen. Gezien het aantal gepubliceerde artikelen over dit onderwerp 

inn de laatste jaren, is de glasovergang één van de meest bestudeerde onderwerpen 

inn de fysica van de zachte gecondenseerde materie geworden. De meeste van deze 

onderzoekenn zijn experimenteel van aard, terwijl op theoretisch vlak nog niet veel 

bereiktt is. 
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Vann de theoretische modellen, heeft het zogenaamde coöperatieve model, van 

Adamss en Gibbs, veel aandacht gekregen. Dit model is gebaseerd op het concept 

vann gebieden, die coöperatieve herordening ondergaan. Deze theorie stelt dat de be-

wegingenn van de moleculen in een vloeistof, wanneer deze wordt afgekoeld vanaf een 

hogee temperatuur, niet langer onafhankelijk zijn. maar gecorreleerd over een aantal 

moleculenn binnen een straal £. Er wordt hierbij verondersteld dat de coöperatieve 

lengtee £ toeneemt, indien de temperatuur verder omlaag gaat. De introductie van 

eenn lengte als belangrijke variabele voor de glasovergang, suggereert dat de totale 

groottee van het systeem een belangrijke parameter moet zijn. 

Inn dit proefschrift bekijken we het effect van de verandering van de grootte van 

hett systeem op de dynamica van glasmaterialen bij temperaturen hoger en lager 

dann de glasovergangstemperatuur. De aanwezigheid van contact-vlakken/ wanden 

beïnvloedtt de dynamica, hetgeen leidt tot inhomogeniteit van het materiaal. 

Bekendee onderzoeken uit de literatuur richten zich vaak op polymeren, omdat 

diee een meer directe praktische toepassing hebben of omdat die tot vrijstaande films 

(eenn beperkte geometrie zonder wanden) gemaakt kunnen worden. Het nadeel 

vann deze materialen is echter dat. door de complexiteit van hun dynamica, ze 

geenn eenvoudige moleculaire modelsystemen zijn. Dit blijkt wanneer je de experi-

mentelee resultaten met theoretische modellen of computerberekeningen wil t vergelij-

ken.. Daarom hebben we ons toegelegd op twee materialen met een laag moleculair 

gewichtt en een eenvoudige chemische structuur. Deze twee materialen, beschreven 

inn hoofdstuk 2, behoren tot dezelfde familie en lijken zeer sterk op elkaar in hun 

dynamischh gedrag. Beide materialen zijn waterstof-gebonden glazen. Eén van deze 

tweee materialen draagt polaire niet-lineair polariseerbare groepen en wordt gebruikt 

inn het niet-lineaire optische experiment van hoofdstuk 6. 

Wee hebben dunne films (met een dikte van 10-120 mm) van deze materialen on-

derzocht.. Materialen met een laag moleculair gewicht hebben als nadeel dat ze geen 

vrijstaandee films kunnen vormen. Ze kunnen daarom alleen onderzocht worden in de 

vormm van films als ze ondersteund worden door een substraatoppervlak. Men heeft 

aangetoondd dat de aanwezigheid van een vaste wand verschillende invloeden kan 

hebbenn op de moleculaire dynamica in dunne films. Welk effect domineert, hangt 

aff  van de sterkte van de interactie tussen het glas en het substraat. Voor systemen 

mett zwakke interacties, heeft de substraatwand een invloed vergelijkbaar met die 

vann een vrij scheidingsoppervlak met als gevolg een toename van de mobiliteit in de 

nabijheidd van het oppervlak. Ter bevestiging van de hypothese dat de afmetingen 

vann het materiaal de dynamica beïnvloedt, besloten we een macroscopische eigen-

schapp van het systeem te bestuderen, namelijk de volumeverandering als functie van 
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temperatuur.. In dunne films staat dit gelijk aan het meten van de dikte van de 

film.. In hoofdstuk 3 presenteren we een onderzoek naar de filmdikte als functie van 

dee temperatuur voor een aantal films met verschillende begindiktes. De belangri-

jkstee resultaten zijn dat, wanneer de filmdikte afneemt, we een verbreding van het 

temperatuursgebiedd zien waarbinnen de glasovergang plaatsvindt. Bovendien ob-

serverenn we een toename van de expansiecoëfficiënt voor de films bij temperaturen 

bovenn Tg. Het eerste resultaat is in overeenstemming met de voorspellingen van een 

simpell  model voor een glastoestand in een eindig systeem: voor een systeem met 

eenn kleine afmeting, verwacht men een toename van de dynamische inhomogeniteit, 

doorr het effect van de scheidingsoppervlakken. Moleculen op verschillende posities 

inn de film ondervinden dan een glasovergang bij verschillende temperaturen Tg en de 

di-stributiee van de waarden voor Tg is breder in dunne films dan in dikke films. Het 

tweedee resultaat, over de expansie coëfficiënt, bevestigt onze veronderstelling dat de 

interactiee tussen het glas en het substraat klein is. 

Inn het tweede deel van het proefschrift hebben we gekeken naar een andere eigen-

schapp van de materialen, namelijk de dynamische heroriëntatie nadat niet-lineair 

polariseerbaree groepen gericht zijn door een sterk extern DC elektrisch veld. De 

heroriëntatie-dynamicaa kan bestudeerd worden met behulp van tweede harmonische 

generatie.. In hoofdstuk 4 presenteren we het basisconcept van deze niet-lineaire 

optischee techniek. We hebben hier ook de symmetrie van de tweede orde suscepti-

biliteitstensorr bediscussieerd voor onze systemen. Deze systemen veranderen van 

eenn spiegelsymmetrie in aanwezigheid van het elektrisch veld naar een isotropische 

symmetriee in de gerelaxeerde toestand. Een gedetailleerde kennis van het gehele sys-

teemm is noodzakelijk om de meest geschikte parameters te kiezen voor de oriëntatie 

vann het monster in de meetopstelling en voor de opstelling zelf. 

Voorr onderzoek naar de moleculaire dynamica in het tijds- of frequentiedomein, 

wordtt de grootte van het beschikbare bereik in tijd of in frequentie zeer belangrijk 

voorr een goede beschrijving van het totaalgedrag van het systeem. Daarom hebben 

wee heroriëntatie dynamica bekeken, waarbij we 11 ordes van grootte van de tijdschaal 

hebbenn onderzocht. Deze benadering leidde tot experimentele uitdagingen, wanneer 

wee de kleine tijdschalen (< 3 sec) wilden onderzoeken. We moesten namelijk het 

sterkk externe DC veld uitschakelen in de kortst mogelijke tijd en we moesten dit 

uitschakelenn synchroniseren met de pulsen van de inkomende laser, die gebruikt 

wordtt voor de tweede harmonische generatie metingen. Om dit probleem aan te 

pakken,, hebben we een speciale experimentele opstelling en software ontworpen, die 

inn staat zijn om metingen uit te voeren tot aan de 1 /isec tijdschaal. In hoofdstuk 5, 

doenn we verslag van de details over dit protocol tezamen met de toepassing van deze 
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proceduree op een materiaal met, tot dan toe, onbekende dynamische eigenschappen 

inn het korte tijdsbereik. Het was bekend, dat een dunne film van een supergekoelde 

vloeibaree kristal op een oppervlak twee relaxatie processen heeft voor tijdschalen 

tt > 1 sec, maar het gedrag voor kortere tijden was onbekend. Met onze opstelling, 

vondenn we twee andere snelle relaxatieprocessen, die waarschijnlijk te maken hebben 

mett moleculen die een hogere mobiliteit hebben dan de rest. 

Inn hoofdstuk 6 presenteren we de resultaten van herordeningdynamica voor onze 

waterstofbrug-gebondenn glazen met niet-lineaire polariseerbare groepen, voor ver-

schillendee temperaturen en filmdiktes. De afname van het tweede harmonische gene-

ratiee signaal is gefit aan de hand van een uitgerekte exponentiële vervalwet. Met 

dezee fitparameters konden we de distributie bepalen van de relaxatietijden binnen 

dee films. Voor alle filmdiktes verandert de distributie naar de langere tijdschalen 

enn wordt deze distributie breder bij een afname van de temperatuur. Als we de 

verschillendee diktes vergelijken, zien we dat, rond de glasovergangstemperatuur, de 

distributiee van relaxatietijden breder wordt voor kleinere systemen. Dit resultaat is 

consistentt met het model, dat gepresenteerd is in hoofdstuk 3. Voor temperaturen 

veell  lager dan Tg, heeft de grootte van het systeem geen enkele rol op de dynamica. 

Ditt laatste resultaat impliceert dat de coöperatieve lengte £, waarover coöperatieve 

bewegingg plaatsvindt, niet significant toeneemt als de temperatuur omlaag gaat tot 

diepp in de glasfase. Dit is tegenstrijdig met de voorspellingen van Adams en Gibbs, 

diee over het algemeen als waar worden verondersteld. 


