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Joseph Plateau (1801-1883): grondlegger van experimenteel en 
theoretisch stabiliteitsonderzoek 

Dirk K. CALLEBAUT 

INLEIDING 

Joseph Plateau is ongetwijfeld de Belgische fysicus van de IQ""̂  eeuw. Hij was een 
beschermeling van Adolphe Quetelet, studeerde te Brussei en te Luik en werd 
gewoon hoogleraar aan de Gentse Universiteit. Alhoewel hij in de bloei van zijn 
leven met blindheid geslagen werd, bereikte hij wereldniveau, voomamelijk door zijn 
experimenteel, maar ook theoretisch werk. Zijn voomaamste bijdragen situeren zich 
in drie gebieden: 

Optica 

Hij ontdekte de nawerking van de lichtindrukken op het netvlies (essentieel voor film 
en TV) en ontwierp verscheidene toestellen waardoor hij een onmiddellijke 
voorloper van de cinematografie werd (cf. de Plateau prijs op het filmfestival van 
Gent). Hij had eventueel zelf de film kunnen ontdekken, maar zijn ioopbaan in de 
optica werd afgebroken doordat hij begin van de jaren 1840 blind werd (volledig 
blind in 1844), dit was lang voor de fotografie voldoende ontwikkeld was om film 
mogelijk te maken. Hij ontdekte ook het stroboscopisch effect dat veel toepassingen 
kent in laboratorium en Industrie. Hoe belangrijk deze ontdekkingen ook zijn, toch 
is het niet de bedoeling er hier op in te gaan. 

Oppervlaktespanning en moleculaire krachten 

Mede doordat hij blind geworden was verlegde Plateau de orientatie van zijn 
onderzoek van de optica naar de oppervlaktespanning. Op gebied van 
evenwichtsfiguren met oppervlaktespanning is hij veel meer dan een voorloper: hij 
leverde een enorm aantal bijdragen waarvan er veel thans weer actueel zijn in 
ruimtetuigen (in gewichtloze toestand is oppervlaktespanning de belangrijke kracht) 
en industrie (bvb. hinderlijke schuimeffecten in industriele machines). Voor zijn 
oliesfeer in een alcohol-water oplossing van dezelfde dichtheid (zie verder) is hij nog 
steeds beroemd. Gekoppeld hieraan is het beroemd roterende "satellietenstelsel" van 
oliesferen zwevend in die oplossing. (De benaming is misleidend: het is zeer 
verschillend van een gravitationeel zonnestelsel.) Het beroemde Plateau probleem 
i.v.m. minimaal oppervlakken (cf zeepvliezen, zeepbellen en schuim) is nog steeds 
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een uitdaging voor de wiskundigen. Niemand minder dan Richard Courant heeft er 
een dik boek ingewikkelde wiskunde over geschreven. D.m.v. de 
oppervlaktespanning bestudeerde hij ook de moleculaire krachten en wel door 
macroscopische beschouwingen en experimenten. Hij gaf o.a. een schatting voor hun 
reikwijdte. 

Stabiliteit vanfluida 

Hierbij fungeerde de oppervlaktespanning als het middel om de stabiliteit van 
evenwichtsconfiguraties van flui'da te bestuderen. In 1873 verscheen zijn 
monumentaal werk Statique experimentale et theorique des liquides soumis aux 
seules forces moleculaires in twee volumes: 900 bladzijden vol van zeer 
gedetailleerde beschrijvingen van bijzonder creatieve experimenten en de conclusies 
die er bij hoorden. Op dit stabiliteitsgebied is Plateau werkeiijk de pionier geweest 
die theoretisch en experimenteel op de drempel stond van de grote doorbraak en die 
een machtige voorzet gaf aan Lord Rayleigh. Daardoor - en door zijn eigen genie -
kon deze in een klap de kroon op het werk zetten en een afgewerkte, vrij algemene 
theorie atleveren; daardoor is bijna alle eer naar hem gegaan. Plateau werd dadelijk 
overvleugeld en omzeggens vergeten op dit gebied. Bovendien kon het formalisme 
dat Lord Rayleigh ontwikkelde relatief eenvoudig getransformeerd worden om 
gravitatie, elektromagnetisme, enz. te omvatten waarmee Jeans, Poincare, 
Chandrasekhar en Fermi, o.a. triomfen oogstten. Vooral in de astro- en plasmafysica 
(o.a. kemfusie!), maar ook in vveerkunde en oceanografie, enz. werd de methode op 
honderden, duizenden problemen toegepast. Idem voor de industrie: gieten van 
dunne filmen zoals in de fotografische industrie (Helmholtz-Kelvin en Rayleigh-
Taylor instabiliteiten), de sterkte van nylondraden, dunne inktstraaltjes in 
kopieermachines, enz. 

Het is de bedoeling dit laatste deel van Plateau's werk wat nader te bestuderen, 
vooral met het oog op een vergelijking met Lord Rayleigh: waar is Plateau lets te 
kort geschoten om de finale lauwerkrans te missen? Voor de begrijpelijkheid is wel 
nodig om eerst twee basisexperimenten van Plateau in verband met 
oppervlaktespanning kort te beschrijven. 

TWEE BASISEXPERIMENTEN 

In een glazen bak (zoals een aquarium) gevuld met een alcohol-water oplossing met 
zeer nauwkeurig dezelfde dichtheid als olie bracht Plateau olie d.m.v. een pipet. De 
olie zweeft (wet van Archimedes); bovendien neemt ze een perfecte sferische vorm 
aan: doordat de olie als gewichtloos is kunnen nu de moleculaire krachten domineren 
en deze manifesteren zich door de oppervlaktespanning. Pierre Simon de Laplace 
(1749-1827) had reeds de wiskundige formule opgesteld voor de 
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oppervlaktespanning in een punt in functie van de hoofdkromtestralen (R, en Rj) van 
twee onderling loodrechte doorsneden: 

Po = T(l/R,+ 1/R,) 

waarbij T een coefficient is die afhangt van de flui'da die aan het grensvlak samen 
komen. De zgn. gemiddelde kromming (1/R, + l/R,) is onafhankelijk van welke 
onderling loodrechte doorsneden men gebruikt. Plateau liet de sfeer roteren en 
verkreeg achtereenvolgens een ellipsoidale vorm, dan een torus die instabiel werd en 
het zogenaamde satellietenstelsel genereerde. Hij deed verder talloze experimenten 
waarvan er een reeks is die ons hier aanbelangt. Cruciaal voor het verschil tussen 
Plateau en Lord Rayleigh zaI zijn dat deze laatste volledig een tijdsafhankelijk 
gebeuren in acht nam en Plateau dit maar op een onvolledige wijze deed. 

Reeks experimenten met oliecilinder in alcohol-water 

1. Plateau nam twee cirkeivormige schijven (straal /?) welke hij parallel en 
verschuifbaar in zijn alcohol-water oplossing ophing. Dan vulde hij de ruimte 
tussen beide schijven op met olie, zodat hij een "gewichtloze" oliecilinder kreeg, 
afgedekt door de schijven. Als de afstand tussen de schijven kleiner was dan 2nR 
(de theoretische waarde) dan was de cilinder stabiel, zelfs als men die een beetje 
beroerde. Hoe meer de afstand van 2KR verschilde des te starker mocht men de 
cilinder beroeren vooraleer instabiliteit optrad. Was de afstand tussen de schijven 
groter dan 2KR dan vervormde de cilinder zich vanzelf en ontstond uiteindelijk 
een grote druppel op de ene schijf en een kleinere druppel op de andere schijf 
Hoe meer de afstand tussen de schijven 2nR overtrof hoe sneller de instabiliteit 
evolueerde. Plateau deed een hele reeks proeven waarbij hij 2KR, de zogenaamde 
kritische instabiliteitslengte, dichter en dichter benaderde zowel langs onder als 
langs boven. Hij toonde aldus aan dat met een afstand van 2x3,13/? er nog altijd 
stabiliteit was en met een afstand van 2x3,18/? er spontaan een instabiliteit 
ontstond. Plateau besloot hieruit dat experimenteel de kritische instabiliteitslengte 
nagenoeg het gemiddelde van beide waarden moest bedragen: 2x3,15,/? wat 
slechts enkele promille afwijkt van de theoretische waarde. Men zou kunnen 
zeggen dat Plateau de waarde van het getal n experimenteel bepaalde op een 
andere wijze dan door de omtrek en de diameter van een cirkel te meten. Tot 
hiertoe is alles perfect in orde. 

2. Plateau wil ook de tijdsevolutie onderzoeken. Hij argumenteert dat de tijd nodig 
om de vloeistofcilinder volledig op te breken evenredig zal zijn met de diameter 
van de cilinder. Zijn meetkundige geaardheid heeft hem hier enigszins misleid, 
samen met een experimentele toevalligheid. Om zijn theoretisch argument 
experimenteel te staven doet hij het volgende: 

J'ai ex£cut£ lesexperiences dont il s'agit, en employant deux systimes de disques, dont 
les dimensions respectives dtaient entre elles comme 1^2; dans le premier, les disques 
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avaient un diametre de 15 mm et ctaient separes par une distance de 54 mm, et. dans le 
second, le diametre dtait de 30 mm et la distance de 108 mm. (p. 218, vol. 2) 

Hij vindt, gemiddeld over telkens 20 experimenten, voor de totale opbreektijd van 
de eerste cilinder 29,59 s en voor de tweede cilinder: 60,38 s. De spreiding van de 
tijden was vrij groot: in het eerste geval van 20,2 s tot 36,4 s en in het tweede 
geval van 51,6 s tot 73,6 s. Maar de verhouding van beide gemiddelde tijden is 
weinig meer dan een factor twee. Dat de verhouding 2 optrad is aan een toevallige 
samenloop te wijten, want de theorie van Lord Rayleigh levert een exponentiele 
evolutie en niet een lineaire!) Plateau zoekt niet meer echt verder naar de 
tijdsevolutie omdat zijn intuitief vermoeden bevestigd geworden is. 

Reeks experimenten met een kwikdraad op een tafel 

1. Plateau werkte uiterst nauwgezet en om zeker geen fouten te maken of verkeerde 
conclusies te trekken benaderde hij steeds een proef langs verschillende, liefst zo 
onafhankelijk mogelijke wegen. Zo ook hier. Dit is nu bijzonder interessant omdat 
deze bevestiging maar ten dele was en een groot probleem vormde voor Plateau! 
Voor dit onafhankelijk experiment gebruikte hij een lange, zeer dunne 
kwikkolom, mooi in rust gelegen tussen twee evenwijdige linealen op een vlakke, 
gladde, horizontale tafel. Als de kolom zeer dun is, eerder een draad, dan is het 
nagenoeg een omwentelingscilinder, anders "zakt de kolom wat door" t.g.v. het 
gewicht. Met een diameter van de kwikdaad van circa 1 mm en een lengte van 
ruim 10 cm was de verhouding van lengte tot diameter in de buurt van 100 en is 
de cilinder praktisch als oneindig lang op te vatten, ook al is hij begrensd aan elk 
uiteinde door een dun staafje van dezelfde diameter als de kwikdraad. Door snel 
de linealen weg te nemen is de kwikdraad vrij. wordt instabiel en er vormen zich 
druppeltjes, met zelfs kleine druppeltjes er tussen in. Hier deed zich iets zeer 
merkwaardig voor: de instabiliteit zoals met de oliecilinder in de alcohol-water 
oplossing werd wel bevestigd, maar de lengte die er bij hoorde klopte niet: Plateau 
verwachtte 2nR, maar de kwikdraad brak in stukken waarbij de afstand tussen de 
centra van de grote druppels ongeveer anderhalve maal groter was. Plateau had 
duidelijk meer vertrouwen in zijn alcohol-water opstelling, overigens schitterend 
bevestigd door zijn theoretische afleidingen. Plateau zocht dan een verklaring voor 
het afwijkend gedrag van de kwikdraad en stelde zich uiteindelijk, maar niet van 
harte denk ik want het verschil in stabiliteitslengte was toch vrij groot, tevreden 
met het volgende. Hij suggereerde dat het verschil aan de wrijving met het 
tafeloppervlak zou kunnen te wijten zijn en ook voor een deel aan viscositeit. Ter 
bevestiging hiervan deed hij, zorgvuldig als altijd, het volgende experiment: i.p.v. 
de twee linealen, die de kwikdraad omsloten, weg te trekken, trok hij er slechts 
een weg. De kwikdraad werd nog wel instabiel en verdeelde zich in druppeltjes, 
maar de afstand tussen de centra van de druppels was nog groter dan als beide 
linealen weggenomen werden. Blijkbaar gaf het resterende lineaal een 
supplementaire stabiliteit aan de kwikdraad. 
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2. Plateau verrichtte nog meer werk hierop. Aan de dunne staafjes die de uiteinden 
van de kwikdraad afsluiten, blijven ook druppels kwik hangen als de instabiliteit 
optreedt. Hij geeft een logische redenering waaruit volgt dat er aan deze staafjes 
ofwel twee (matig) grote kwikdruppeltjes kleven ofwel een matig groot en een 
klein; twee kleine druppeltjes sluit hij uit: 

On doit done regarder comme bien probable que la transformation se disposera suivant 
Tun ou I'autre des deux premiers modes, et jamais suivant le troisi^me... (p. 187. vol. 2) 

In de reeksen van 10 herhalingen van dezelfde of een analoge proef vermeldt hij 
4 keer het optreden van 2 kleine druppeltjes aan de uiteinden op een totaal van 40 
experimenten: eigenlijk is dit teveel om te verwaarlozen, maar Plateau heeft niet 
meer een verklaring gegeven waarom het geval met een klein druppeltje aan elk 
uiteinde toch enkele keren optreedt. Zijn logische redenering was een statische en 
de verklaring berust op een dynamisch, een tijdsafhankelijk effect. In feite weer 
dezelfde oorzaak als voor de grotere instabiliteitslengte bij de kwikdraad in 
vergelijking met de oliecilinder in alcohol-water. 

THEORETISCHE AFLEIDINGEN VOOR DE KRITISCHE 
INSTABILITEITSLENGTE 

Plateau gaf drie theoretische afleidingen voor de kritische stabiliteitslengte 2nR van 
de cilinder. Hierbij corrigeerde hij de resultaten van andere onderzoekers, zoals bvb. 
Hagen, die hiervoor 2-'-R vond, dus een kleinere waarde. In de eerste afleiding 
gebruikt Plateau de differentiaalvergelijking welke gebaseerd is op de uitdrukking van 
de kromtestralen zoals gegeven in het begin van sectie 2. Hierbij gebruikt hij echter 
niet de echte bewegingsvergelijking, maar een soort quasi-statische benadering, waar 
de tijdsevolutie uit verdwenen is. Hij heeft er wel oog voor dat bij lengten die groter 
zijn dan de kritische instabiliteitslengte de instabiliteit sterker is en de evolutie vlugger 
gaat, maar dit zijn kwalitatieve beschouwingen. Hij heeft de lumineuze gedachte om 
de termen van orde hoger dan twee te verwaarlozen (wat bij Lord Rayleigh neerkomt 
op een linearisatie) en dit laat toe om de differentiaalvergelijking te integreren. Aldus 
vindt hij een sinusoTde als meridiaanlijn (doorsnede van de lichtjes vervormde cilinder 
met een vlak door de cilinderas). wat bij Lord Rayleigh correct correspondeert met 
een term van de Fourieranalyse, en tenslotte vindt hij de juiste stabiliteitslengte. 

In de tweede onafhankelijke afleiding gebruikt hij de eigenschap van 
oppervlaktespanning om configuraties te vormen die voor een gegeven volume de 
kleinst mogelijke oppervlakte hebben (zgn, minimaaloppervlakken). Ook hier 
gebruikt hij een zeer kleine perturbatie, verwaarloost de hogere orde termen en vindt 
dat de cilinder zijn oppervlak kan verkleinen als de sinusoidale storing een golflengte 
heeft die groter is dan de omtrek van de cilinder. Hij geeft ook een altematieve 
redenering waarbij hij het drukverschil tussen het bolle en het holle deel van de 
sinusoidale storing gebruikt. Weer krijgt hij de correcte kritische instabiliteitslengte, 
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maar geen tijdsafhankelijkheid, behalve kwalitatief Een derde, weer onafhankelijke 
afleiding bevat ook geen tijdsafhankelijkheid. 

LORD RAYLEIGH ZET DE KROON OP PLATEAUS WERK 

In het jaar dat zijn boek verscheen, 1873, werd Plateau 72 jaar. Het is ook begrijpelijk 
dat, blind en in zijn levensavond, en na op eigen houtje het onderzoek reeds tot op 
zo'n hoog niveau gebracht te hebben, hij enigszins opgegeven heeft verder te pluizen 
en niet meer de tijdsevolutie grondig aangepakt heeft. Anderzijds dient opgemerkt dat 
hij reeds jaren eerder met dit experiment bezig was. Er waren hier en daar 
aanwijzingen dat er nog iets niet voldoende begrepen was en Plateau had het er 
blijkbaar moeilijk mee: cf hierboven de eerste reeks experimenten met de kwikdraad. 
Bovendien bevestigde zijn experiment om de tijdsduur tot disruptie te meten toevallig 
zijn foutief vermoeden dat tijdsduur en afmetingen recht evenredig waren met elkaar, 
zodat hij niet meer in de richting van tijdsevolutie verder zocht. 

Lord Rayleigh (1842-1919) in Engeland nam echter de draad weer op. Hij 
vervolledigde de theoretische afleiding van Plateau op scherpzinnige wijze. Wat deed 
Lord Rayleigh juist meer of beter dan Plateau? 

1. Hij beschouwde de volledige bewegingsvergelijking, dus met inbegrip van de 
tijdsafhankelijke term. Dit is de eigenlijke sprong voorwaarts t.o.v. Plateau. 

2. Hij lineariseerde het stelsel vergelijkingen. Dit had Plateau ook gedaan: zeer 
kleine storingen beschouwen zodat hogere orde termen konden verwaarloosd 
worden. 

3. Hij paste expliciet een Fourieranalyse toe waardoor duidelijk alle mogelijke 
(kleine) storingen op gelijke voet behandeld werden. Plateau vermeldde wel de 
andere mogelijke storingen, maar concentreerde vooral op de storing die 
correspondeerde met de kritische instabiliteit. 

4. Aldus vond hij de zgn. dispersierelatie d.w.z. het verband tussen de frequentie of 
de groeitijd en de golflengte. Dit is de belangrijkste informatie van een (lineaire) 
stabiliteitsanalyse. 

Tenslotte gebruikte Lord Rayleigh de experimenten van Plateau om zijn theorie 
te staven, o.a. het experiment met de lange kwikdraad die in stukken brak die 
nagenoeg anderhalve maal langer waren dan de kritische instabiliteitslengte, wat 
Plateau, weliswaar niet probleemloos, aan wrijving had toegeschreven. 

Hier volgt het relaas door Nobelprijswinnaar (1983) S. Chandrasekhar, een van 
de weinigen die ten voile beseft heeft welke enorme bijdrage Plateau leverde, in zijn 
monumentaal boek over stabiliteit: 

The classic example in this connexion is, of course, the instability of water issuing from 
a nozzle as a cylindrical jet. The cause of this instability, as Plateau first showed, is 
surface tension which makes the infinite cylinder an unstable figure of equilibrium and 
entails its breaking into pieces with a total superficial area which is less than that of the 
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original cylinder. Specifically, Plateau showed that if the equilibrium surface r = /? is 
deformed so that it becomes 

r = R + ecos k:, 

where e is a small constant,: is measured along the axis, and r is the horizontal distance 
from the axis, the deformation is stable or unstable according as kR is greater than or 
less than unity, i.e. according as the wavelength of the varicosity is less or greater than 
the circumference of the cylinder. Plateau concluded from this result that a cylindrical 
jet will break-up into pieces of length 2iiR. This conclusion, as Rayleigh showed, is 
incorrect: for, to ascertain the manner in which an unstable system will tend to break-up, 
one must determine the mode of maximum instability. The principle here is the 
following. If a system is characterized by a number of unstable modes symbolized by 
k|, k;,.... k„, the amplitudes of which increase like exp <3,l. exp cj, .... exp o„r (where all 
the a"s have positive real parts), then the mode of maximum instability is that one which 
belongs to the a with the largest real part. It is by this mode that the system will 
increasingly tend to break-up when an arbitrary initial disturbance is reduced to 
evanescence: for. if k, denotes the mode of maximum instability, then its amplitude, 
relative to another mode \i.„ after a certain time /, will be exp[re(0j-ai)f]; and this tends 
to infinity as I tends to infinity. 

De dispersierelatie geeft aan dat de cilinder weliswaar instabiel is voor alle 
(omwentelingsymmetrische) perturbaties met golflengten groter dan 2KR, maar dat 
de groeitijd bij lengte 2nR oneindig is en dat er een instabiliteitslengte is, 1,43 maal 
zo groot, die correspondeert met de minimale groeitijd: deze laatste zet zich dus vrij 
snel door. De oliecilinder in de alcohol-water oplossing werd weliswaar instabiel, 
maar zeer langzaam omdat zijn lengte nauwelijks de kritische waarde overschreed. 
In de lange kwikdraad daarentegen heeft deze instabiliteit met lengte 2RR geen kans: 
deandereinstabiliteitenovergroeienhaar,i.h.b. die met de minimale groeitijd. Plateau 
had dus wel de kritische instabiliteitslengte gevonden, maar schoot net iets te kort om 
de volledige dispersierelatie te vinden, met o.a. de snelst groeiende instabiliteit. 

Overigens is de bewering van Lord Rayleigh, nagevold door Chandrasekhar en 
duizenden anderen, dat alleen de instabiliteit die het snelste groeit zich manifesteert, 
incorrect. Er treedt een vrij ruime band van realistische instabiliteiten op rond deze 
snelst groeiende instabiliteit. (Zie ref Callebaut.) De hoofdreden is dat een 
exponentiele groei enorm snel gaat, d.w.z. er is niet een oneindig lange of zelfs maar 
een zeer grote tijd nodig om een amplitude ter grootte van een tiende nanometer (de 
grootte van een atoom!) tot 1 cm te laten uitgroeien: zowat 20 keer de karakteristieke 
groeitijd; in casu is dat van de orde van een seconde! Een bijkomende reden is dat in 
de nabijheid van een maximum de verschillen met de naburige waarden uiteraard zeer 
klein zijn. Deze vrij ruime bandbreedte verklaart ook de vrij grote spreiding in de 
tabellen van Plateau voor de disruptietijd (cf de tweede illustratie bij de oliecilinder). 

Het werk van Plateau en Lord Rayleigh gaf toepassingen op andere domeinen. Zo 
transformeerde Sir James Jeans (1877-1946) in 1902 de theorie van Lord Rayleigh om 
de stabiliteit van een homogeen graviterend medium te bestuderen. Dit opende de weg 
naar het begrijpen van de vorming van galaxieen, sterren, planeten en nog veel meer. 
In 1953 publiceerden S. Chandrasekhar (1910-1996) en Enrico Fermi (1901-1954) 
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een werk over de stabiliteit van een gravitationele cilinder met en zonder magneetveld 
(als model van een spiraalarm van een galaxie). Dit gaf weer aanleiding tot talloze 
studies van gravitationele en van elektromagnetische aard. De stabiliteit van een 
plasmatorus (o.a. met het oog op fusie) heeft experimenteel en theoretisch tientallen 
jaren intens werk van honderden vorsers geeist en blijft verder onderzoek vragen. Ook 
de stabiliteit van nucleaire kemen sluit hierbij voor een deel aan ("liquid drop 
model"). In de laatste decennia breidt men de theorie uit tot perturbaties die niet meer 
klein zijn (niet-lineaire analyse). Aldus kan men bepaalde experimenten van Plateau 
weer beter verklaren. (Ref Callebaut.) 

Departement Natuurkimde 
UIA, Universiteit Antwerpen 
B-2610ANTWERPEN 
Belgie 

BIBLIOGRAFIE 

- Plateau, J. A.. Statique experimentale el theorique des liquides soumis aux seules forces 
moleculaires. (Vol. 1 & 2). Gauthier-Villars (Paris), Gand, 1873. 

- Van der Mensbrugghe, G., .innuaire de I Academie Royale des Sciences, des Lettres el des Beaux-
Arts de Belgiqiie, p. 389-486, 1885. 

- Van de Velde, A. J. J., "Joseph Plateau 1801-1883. Briefwisseling met Adolphe Quetelet, 
chronologic en genealogie" Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor 
H'etenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie, p. 1-56, 1948. 

- Verhaeghe, J. L., "Lacollection d"appareilsscientifiquesduphysicien Joseph Plateau (1801-1883)" 
Extrail de Le mouvement Scientifique en Belgique, p. 266-275, 1960-1V. 
Brien, P., "Joseph Plateau (1801-1884)", (sic) in Florilege des Sciences en Belgique. p. 184-204, 
1968. 
Hagen. M., "Ueber die Aullosung tlUssiger Cylinder in Tropfen" Ann. de Poggendorf vol. LXXX, 
p. 559, 1850. 
Grosjean C. C. and Rassias, Th. M., "Joseph Plateau and his Works", in The Problem of Plateau, Ed, 
Th. M. Rassias, Singapore, World Scientific Publishing, p. 3-17, 1992, 
Lord Rayleigh, The theory of sound. Vol. 1 (1877:1894), Vol. II (1878;1896). New York, Dover, 
1945. 
Lord Rayleigh, "On the instability ofjets" Scientific Papers, I. p. 361-371, Cambridge, 1899. 
Sir James Jeans, .'ls/rono/nva/)i/Coimogon>', 1928. New York, Dover, 1961. 

- Courant, R., Dirichlel 's Principle, Conformal Mapping and Minimal Surfaces, New York. Springer-
Verlag, 1950. reprinted 1977. 
Chandrasekhar, S. and Fermi, E., "Problems of gravitational stability in the presence of magnetic 
fields", AstrophysicalJournal, 118. p. 116. 1953. 
Chandrasekhar, S., Hydrodynamic and Hydromagnelic Stability. Chapter XII. Oxford, 1961. 

- Callebaut, D. K., "Lineaire en niet-lineaire Perturbaties in Hydro-, Magneto- en Gravitodynamika", 
in Simon Slevin, Wis- en Naluurkundig Tijdschrift, 45. Aflevering I-II, p. 1-315, 1971. 

- Callebaut, D. K., "Nonlinear Fourier development for stability analysis" and "Bandwidth around 
maximum instability", in Workshop II on (nonlinear) Stability, Ed. D.K. Callebaut with the 
collaboration of R.A. Mertens and W. Maltliet, Physics Department, UIA, University of Antwerp, 
p. 166-185 and p. 186-208, 1980. 

- Callebaut, D. K., "Oppervlaktespanning en stabiliteit van Joseph Plateau (1801-1883) tot heden", 
in Liber Amicorum Roger-A Blondeau. UitgeveriJ Schoonaert, p. 41-54, 1999. 



JOSEPH PLATEAU (1801-1883): GRONDLEGGER 

SAMENV.\TTING 

Plateau, veel beter bekend voor zijn bijdragen tot de optica, bestudeerde grondig het evenwicht en 
de stabiliteit van configuraties alleen onderhevig aan moleculaire krachten. dus essentieel 
oppervlaktespanning. Vervolgens bracht hij door zijn experimenteel en theoretisch werk het 
stabiliteitsonderzoek op dit terrein tot een ongekende hoogte. Aldus eflende hij perfect de weg voor 
Lord Rayleigh, die een stap verder ging en daardoor de kroon op het werk plaatste. Hierdoor en door 
de grotere faam van Lord Rayleigh wordt het enorme pionierswerk van Plateau op gebied van 
stabiliteit overschaduwd, ja vergeten. We doen een poging tot eerherstel - zonder atbreuk te willen 
doen aan de prestatie van Lord Rayleigh - en laten zien welke (kleine?) stap aan Plateau ontbrak, nl. 
de tijdevolutie volledig in acht nemen, om zelf het volledige succes te oogsten. 

SUMMARY 

The Belgian physicist Joseph Plateau (1801-1883), much better known for his optical contributions, 
studied profoundly the equilibrium and stability of configurations under the influence of molecular 
forces only, i.e. surface tension. He elevated this research to an unprecedented level, experimentally 
and theoretically. Thus he paved perfectly the way for Lord Rayleigh, who went one step further and 
hence was able to put the seal on the work. This and the greater fame of Lord Rayleigh 
overshadowed the tremendous pioneering work on stability done by Plateau to the extent that it is 
nearly forgotten. We attempt a rehabilitation - without declining the achievement of Lord Rayleigh -
and show which (small?) step, in fact to take the time evolution fully into account, was lacking to 
Plateau in order to reach the complete success. 


