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VLSS and SLSS-8. Summary 

Inn summary, we have made a novel instrument advance in volume (bulk) light scattering 
andd several new instrument and algorithm advances in surface light scattering 
spectroscopy.. These advances are enabling original measurements in both fields. 

Dynamicc volume (bulk) light scattering allows the noninvasive measurement of the 
diffusionn coefficient of particles suspended in an optically transparent fluid. This 
diffusionn coefficient is often used in the Stokes-Einstein equation for calculating the 
(hydrodynamic)) size of the particles in the fluid. When multiple scattering is present the 
fluidd is no longer transparent, unless an optical technique such as the one we have 
developedd is used. We have invented a new and straightforward way of measuring singly 
scatteredd light while in the presence of multiple scattering. Our approach has allowed us 
too extend the measurable concentration range of volume light scattering by several orders 
off  magnitude. It opens the possibility to investigate a large class of strongly scattering 
systemss that are common in nature. The conceptual step Meyer provided was the 
realizationn that inside the fuzzy halo of multiple scattering there still exists a sharply 
focusedd beam of light that will provide some photons whose speckle (interference 
patterns)) will reach the detectors as singly scattered light. The singly scattered light 
originatess from a smaller diameter beam than the multiply scattered light. Hence, it forms 
speckles,, which are much taller than those formed by the multiply scattered light from the 
largee cloud. Using the difference in spatial extent of the speckles the single and multiply 
scatteredd light can be separated experimentally. By placing two detectors at the same 
scatteringg angle - a distance apart from each other, large with respect to the magnitude of 
thee speckle of the multiply scattered light and perpendicular to the scattering plane- only 
thee singly scattered light will be visible at both detectors and thus contribute to cross-
correlationn of the intensity. The sensitivity can be enhanced further in a cylindrical 
geometry.. By using a cylindrical scattering sample cell we are able to focus all the light 
scatteredd at a single angle (or q-value) to a vertical line. This allows us to see the singly 
scatteredd light that originates from close to where the laser beam enters the sample cell. 
Thuss one can then detect enough singly scattered light even when the mean free path is 
shortt with respect to the cylinder diameter. In the normal geometry the detectors are often 
sett to look only at the center of the cylinder, where under these conditions the intensity of 
thee singly scattered light cannot be detected. 

Wee have verified our application of cross-correlation experimentally by using a bulk light 
scatteringg instrument with modified detectors, and we have also verified our new 
approachh for suppressing multiple scattering by comparing our bulk light scattering 
measurementt directly with coherent dynamic X-ray scattering on the same sample. By 
combiningg our cross-correlation technique for suppressing multiple scattering with 
dynamicc X-ray scattering, Wegdam and Riese [42] were able to directly measure the 
screeningg of the hydrodynamic interactions between particles in strongly scattering 
colloidall  suspensions. 
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Surfacee light scattering spectroscopy is used to noninvasively measure interfacial 
tensions,, surface viscoelastic coefficients, anisotropic behavior, and other interfacial 
properties.. For the field of surface light scattering spectroscopy we have designed, built, 
andd tested a new generation of vibration mitigating instrumentation and accompanied this 
advancee with the development and application of both an enhanced instrument function 
algorithmm and surface response function algorithms for simple fluids and thin liquid films 
onn a liquid substrate. To mitigate the effects of vibration we changed from a horizontal 
dish-shapedd container to a horizontally oriented cylindrically shaped container. This 
allowss us to exclude large vibration causing wavelengths by reducing the diameter of the 
samplee container. The typical dish-shaped container has a fairly large diameter to reduce 
thee curvature of the liquid interface. Providing a pinning edge, as we have recently 
suggested,, can solve this problem. We have chosen a cylinder with a large aspect ratio. 
Thee grating, projected with the lines perpendicular on the cylinder axis, will not be 
distortedd along this (long) axis by the curvature of the interface. Moreover, by a correct 
choicee of the aspect ratio, the spectrum of eigenfrequencies can be shifted such that the 
disturbancee from external sources can be minimalised. A further reduction of 
disturbancess is obtained by cross-correlating the +1 and -1 lines and the use of different 
sizee pinholes in front of the two detectors. With these techniques we are able to obviate 
vibrationn concerns that used to plague this technique. It has allowed us to change this 
scientificc tool from one was viewed as being onerous and demanding to one which can be 
viewedd as cooperative and scientifically fruitful (i.e., we've turned the camel into a 
horse). . 

Too test this design, we took measurements at simple fluid interfaces using fluid standards 
andd at the interfaces formed by a thin-film of pentane on water. In both cases we were 
ablee to show that the resulting measured power spectra matched theory. To quantify 
thesee interpretations we needed to develop and implement an instrument function that 
allowss us to use a rotated grating and a new generation of surface response function 
algorithms. . 

Meyerr derived the surface response function algorithms for both a simple fluid-fluid 
interfacee and a fluid-fluid-flui d interface, where the middle fluid is a thin film. These 
derivationss used the potential and stream function approach suggested by Mann. The 
additionn of the stream function accounts for vorticity at the interface, the result of the 
couplingg effects between bulk and interface. The stream effects are especially important 
nearr and in a critically-damped fluid region. Far from the critically damped regime (e.g., 
forr underdamped and overdamped systems) the simple potential model is close to 
adequate. . 

Fromm our simple fluid-vapor interface measurements, we have used our surface response 
functionn algorithm to extract interfacial tension and viscosity information, which matched 
literaturee values. From the thin film measurements of pentane on water we have 
extractedd temperature dependent power spectra that qualitatively match our theoretical 
powerr spectra. Both theory and experiment show a temperature dependent bifurcating 
powerr spectrum for the thin film. This thinning of a pentane film on water, resulting 
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fromm a carefully controlled temperature increase, provides the opportunity to measure the 
Vann der Waals interaction between the interfaces and maybe the critical Casimir effect. 

VLSS and SLSS-9. Samenvatting 

Inn dit proefschrift hebben we een nieuwe methode van lichtstrooing aan bulk samples en 
verscheidenee verbeteringen in instrumentatie en algorithmes voor lichtstrooiing aan 
oppervlakkenn beschreven. Deze vernieuwingen hebben ons in staat gesteld om 
oorspronkelijkee metingen te verrichten in sterk strooiiende systemen, en ook aan zeer 
zwakk verstrooiende oppervlakken. 

Dynamischee lichtverstrooiing stelt ons in staat om zonder het systeem uit evenwicht te 
brengenn de diffusiecoefficient te meten van deeltjes gesuspendeerd in een optisch 
transparantee vloeistof. Veelal wordt de gemeten difrusiecoefficient gebruikt om via de 
Stokes-Einsteinn relatie de (hydrodynamische) straal van de gesuspendeerde deeltjes te 
berekenen.. Als het licht meervoudig verstrooid wordt, is de vloeistof niet langer 
transparant,, tenzij een optische techniek zoals wij ontwikkeld hebben gebruikt wordt. Het 
iss een nieuwe en in de uitwerking eenvoudige methode om alleen het enkelvoudig 
verstrooidee licht te meten uit het aangeboden veelal meervoudig verstrooide licht. De 
methodee stelt ons in staat om suspensies te bestuderen bij enige ordes in concentratie 
hogerr dan tot nu toe mogelijk. Het opent de mogelijkheid om een grote klasse van sterk 
strooiendee systemen te bestuderen, die normaal in de natuur voorkomen. 
Dee essentiële stap werd gezet toen Meyer zich realiseerde dat er binnen de vage wolk 
vann meervoudig verstrooid licht nog een een scherp gedefinieerde bundel is van waaruit 
enkelvoudigg verstrooid licht het detectorvlak bereikt en daar spikkels 
(interferentiepatronen)) vormt. Deze spikkels zijn groter (kleinere dimensie van de bron) 
dann die welke gevormd worden door de grotere wolk van meervoudig verstrooid licht. 
Doorr het verschil in ruimtelijke uitgebreidheid van de spikkels kan het enkel- en 
meervoudigg verstrooid licht experimenteel gescheiden worden. Door plaatsing van twee 
puntdetectorenn onder dezelfde strooihoek - op een onderlinge afstand groot t.o.v de 
dimensiee van de spikkel gevormd door de meervoudige verstrooiing and loodrecht op het 
strooivlak-- zal nu alleen de spikkel van het enkelvoudige verstrooide licht te zien zijn op 
beidee detectoren en bijdragen aan het kruiscorrelaat van de intensiteit. 
Dee gevoeligheid kan nog vergroot worden in de cylindergeometrie. Door gebruik 6te 
makenn van een cylindervormige cuvet is het mogelijk al het gestrooide licht onder een 
bepaaldee hoek af te beelden als een verticale lijn loodrecht op het strooivlak. Dan is het 
mogelijkk om het enkelvoudig verstrooide licht te detecteren daar waar de laserbundel de 
cylinderr binnenkomt. Op deze manier kan voldoende enkelvoudig verstrooid licht 
gedetecteerdd worden ook al is de gemiddelde vrije weglengte kort t.o.v de diameter van 
dee cylinder. In de normale geometrie waarin alleen het licht uit het midden van de 
cylinderr gecollecteerd wordt zou onder deze omstandigheden het enkelvoudig gestrooide 
lichtt niet meer te detecteren zijn. 
Wee hebben deze nieuwe methode van kruidscorrelatie getest door variatie van het 
contrast,, maar ook met coherente dynamische Röntgenverstrooiing aan hetzelfde sample. 
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Doorr een combinatie van onze kruiscorrelatie techniek en dynamische 
Röntgenverstrooiingg waren Wegdam en Riese [42] in staat om de screening van de 
hydrodynamischee interactie tussen deeltjes aan te tonen in sterk strooiende, dichte 
colloidalee suspensies. 

Lichtstrooiingg aan oppervlakken wordt gebruikt om oppervlaktespanning, visco-
elastischee coëfficiënten van oppervlakken, anisotroop gedrag en andere dynamische 
oppervlakteverschijnselenn te meten. Voor dit doel hebben wij een nieuw instrumentarium 
ontworpen,, gebouwd en getest, die de gevoeligheid van deze metingen voor verstoringen 
doorr vibraties ondervangt. Bovendien hebben we nieuwe algorithmes ontworpen voor 
eenn verbeterde instrument functie en de oppervlakte respons functie voor een 
enkelvoudigg oppervlak en dunne vloeistof films op een vloeibaar substraat. Om de 
verstoringenn door vibraties te ondervangen hebben we de normale schaalvormige 
containerr met een circulair vloeistof oppervlak vervangen door een horizontale cylinder 
mett een rechthoekig vloeistof oppervlak. De normale schaalvorm heeft een vrij grote 
diameterr om de kromming van het oppervlak zo gering mogelijk te maken. Het 
aanbrengenn van een "pinning" lijn, zoals we onlangs voorgesteld hebben, kan dit proleem 
ondervangen.. Wij hebben gekozen voor een cylinder met een grote aspect ratio. Het 
geprojecteerdee rooster met de lijnen loodrecht op de cylinderas wordt langs deze (lange) 
ass door de geringe kromming niet vervormd. Bovendien kan door een juiste keuze van 
dee aspect ratio het spectrum van eigenfrequenties zodanig geschoven worden dat de 
storingg minimaal wordt in het relevante meetgebied. Een verdere reductie van de 
storingenn door vibraties is verkregen door kruiscorrelatie van de +1 en -1 lijnen en het 
gebruikk van een verschil in pinhole diameter voor de twee detectoren. Met deze 
verbeteringenn hebben we het vibratie probleem, dat inherent leek aan deze techniek, 
grotendeelss kunnen ondervangen. Het heeft ons in staat gesteld om dit moeilijk te 
hanterenn en veeleisende instrument in een coöperatief stuk gereedschap te veranderen : 
wee hebben een kameel in een paard omgetoverd. 

Omm dit ontwerp te testen hebben we metingen verricht aan oppervlakken van simpele 
standaardvloeistoffenn en aan de scheidingsvlakken van film van pentaan op water. In 
beidee gevallen bleek het mogelijk om overeenstemming te bereiken tussen de gemeten en 
berekendee spectra. Voor een kwantitatieve interpretatie van de spectra hebben we nieuwe 
algorithmess ontwikkeld voor de instrument functie en oppervlakte respons functie. 

Meyerr heeft de oppervlakte respons functies afgeleid voor een enkel vloeistof-damp 
scheidingsvlakk en voor de scheidingsvlakken in een vloeistof-vloeistof-damp systeem, 
waarinn de middelste fase een dunne laag is. In de afleidingen wordt gebruik gemaakt van 
dee potentiaal en stromingsfunctie , een benadering voorgesteld door Mann. De 
toevoegingg van de stromingsfunctie brengt de vorticiteit aan het scheidingsvlak in 
rekening,, die het resultaat is van de koppeling tussen scheidingsvlak en de bulk van de 
vloeistof.. Het effect wordt belangrijk in het kritisch gedempte regime. Ver weg van het 
kritischh gedempte gebied voldoet het simpele potentiaal model. 
Wee hebben het algorithme voor de response functie gebruikt om de oppervlakte spanning 
enn de viscositeit te bepalen uit de metingen aan het enkelvoudige vloeistof-damp 
oppervlak.. Zij kwamen overeen met de litteratuurwaarden . 
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Uitt de metingen aan dunne films van pentaan op water hebben we de 
temperatuurafhankelijkee spectra afgeleid die kwalitatief overeenkomen met de berekende 
spectra.. Zowel theorie als experiment laten de bifurcatie in de dipersierelaties zien. Door 
eenn nauwkeurige controle van de temperatuur kan de dikte van de pentaan film zodanig 
gevarieerdd worden dat het mogelijk is de Van der Waals interactie tussen de 
scheidingsvlakkenn en mogelijk het kritisch Casimir effect te meten. 
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