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Samenvatting

In dit proefschrift wordt aangetoond dat Rayleigh-Brillouin (RB)
verstrooiingsprofielen met een hoge signaal-ruisverhouding gemeten kunnen
worden met een hoge spectrale resolutie. De RB-spectra, gemeten voor
verschillende parameters zoals druk, temperatuur, invallende golflengte en
verstrooiingshoek, vormen een krachtig hulpmiddel voor het bestuderen van
de thermisch dynamische eigenschappen en eigenschappen van gastransport
geassocieerd met de collectieve beweging en relaxatieverschijnselen in het
gas. Verschillende modellen zijn beschreven om deze complexe beweging met
akoestische excitatie en relaxatie te beschrijven. Vier verschillende modellen,
die van toepassing zijn onder bepaalde omstandigheden, zijn experimenteel
getest en relevante gastransportparameters zijn afgeleid. In het bijzonder is
de bulkviscositeit, een moeilijk te bepalen parameter, is bepaald.

In hoofdstuk 2 worden twee meetopstellingen beschreven: een complexe
met UV-licht en een eenvoudigere met groen licht. De optische componenten
en hun kenmerken worden in detail beschreven en de methode voor
gegevensverzameling en -verwerking wordt uitgelegd.

In hoofdstuk 3 wordt de bulkviscositeit van SF6 verkregen door de
gemeten RB-verstrooiingsgegevens onder verschillende omstandigheden te
vergelijken met drie modellen: het Tenti-S6 model, het ruwe bol-model en
het hydrodynamische model van Hammond-Wiggins. Voor de RB-verstrooiing
in het Knudsen-regime is het hydrodynamische model niet geschikt en we
veronderstellen dat de verschillen tussen deze drie modellen en experimentele
gegevens worden het gebruik van de ideale gaswet voor de modellen.

In hoofdstuk 4 worden RB-verstrooiingsspectra van N2O vergeleken met het
Tenti-S6 model, het zes impulsen Grad-model, het hydrodynamische model
van Hammond-Wiggins en het ruwe bol-model. Uit de resultaten blijkt de
bulkviscositeit drukafhankelijk te zijn. Het zes impulsen Grad-model presteert
even goed als het Tenti-S6 model. Het ruwe bolmodel is aangetoond niet van
toepassing te zijn gezien de niet-sferische en niet-symmetrische geometrische
structuur van het N2O gas.

Hoofdstuk 5 toont een andere studie van RB-verstrooiing, namelijk van de
lineaire structuur van het symmetrische molecuul CO2. De spectra van CO2
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Samenvatting

zijn gemeten bij verschillende drukken en temperaturen. De bulkviscositeit
van CO2 verkregen uit een RB-verstrooiingsexperiment blijkt vier ordes van
grootte kleiner te zijn dan die verkregen met behulp van geluidsabsorptie. De
vergelijking van verstrooide lichtspectra met kinetische en hydrodynamische
modellen toont aan dat deze dramatische frequentieafhankelijkheid van de
bulkviscositeit te wijten is aan de (geleidelijke) beindiging van trillingsrelaxatie.
Er is geen significante temperatuurafhankelijkheid.

In hoofdstuk 6 wordt de RB-verstrooiing van een mengsel van twee gassen
onderzocht. Er is een grote hoeveelheid gegevens verzameld voor mengsels
van gassen, waarbij n component een sterke verstrooiing is, terwijl een
tweede component als ’toeschouwer’ fungeert en alleen de botsingsdynamiek
benvloedt. In het geval van de binaire mengsels SF6−He en CO2−He , wordt
de RB-verstrooiingsintensiteit volledig veroorzaakt door de sterk polariseerbare
SF6 en CO2. Desondanks worden de spectrale profielen sterk benvloed door
de toevoeging van de atomen, die de beweging en botsingsdynamiek van
de SF6- en CO2 -moleculen benvloeden. Daarnaast worden ook SF6−D2,
CO2−D2, SF6−H2, SF6−CH4 en CO2−CH4-mengsels bestudeerd. Een
volledige kwantitatieve analyse en modellering van de gegevens is momenteel
wordt momenteel aan gewerkt .

Het voornaamste doel van de huidige onderzoeken was het meten van
hoogwaardige Rayleiigh-Brillouin verstrooiingsspectra met het tweeledige
doel om (i) verstrooiingsprofielen te produceren om te vergelijken
met lichtverstrooiingsdata onder realistische omstandigheden, en (ii)
thermodynamische gastransportcofficinten te bepalen. Wat betreft de
toepasbaarheid van de gegevens moet het onderzoek naar RB-verstrooiing
in CO2 worden vermeld. Koolstofdioxide is een prominent broeikasgas en
het afvangen, transporteren, opslaan en omzetten ervan is relevant voor
een duurzame klimaat. Nauwkeurige kennis van de thermische dynamische
eigenschappen van CO2 -gas en van gasmengsels die CO2 bevatten, is daarom
van belang. Bovendien kan meting van zijn lichtverstrooiingseigenschappen
de detectie en kwantificering van CO2 -gas tijdens transport en verwerking
ondersteunen. Lichtverstrooiing kan worden toegepast als een alternatief
voor absorptie of emissiespectroscopie voor het detecteren van soorten gassen.
Ook kunnen de gemeten profielen van belang zijn voor het onderzoeken van
de atmosfeer van andere planeten waar CO2 een belangrijke component is,
zoals op Venus en Mars. Mogelijk zijn dergelijke lichtverstrooiingsdata van
toekomstig belang voor de studie van exoplaneten. De relevantie van de
metingen aan andere gassen of mengsels daarvan is vooral voor het vinden
van juiste beschrijvingen van thermodynamische en statistisch-mechanische
eigenschappen van complexe ensembles van deeltjes. De studie van gasmengsels
is in het verleden onderzocht, maar het is voor het eerst dat systematische
studies worden uitgevoerd die dergelijke nauwkeurige gegevens opleveren.
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De verkregen experimentele gegevens vormen een startpunt voor uitgebreide
modellen en misschien een nieuwe richting in de statistische mechanica.
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