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Onderzoek is verricht aan de oppervlaktepotentiaal van lucht-water 

overgangen, bedekt met mono(moleculaire) lagen. 

De toepasbaarheid van een in de vakgroep ontwikkelde meetmethode, 

de zogenaamde statische capaciteit methode, is onderzocht. 

Metingen zijn verricht aan monolagen waarvan de dichtheid quasi

statisch (stapsgewijs) ,als ook continu(sinusvormig), gevarieerd is. 

T.a.v. de quasi-statische metingen blijken de resultaten behaald 

met de statische capaciteit methode, binnen de experimentele fout, 

gelijk aan die gemeten met een conventionele methode(ionizing gap method). 

De dynamische eigenschappen van monolagen warden in de vakgroep 

onderzocht m.b.v. de zogenaamde longitudinale golftechniek. 

Uit de voortplanting van een longitudinale golf in de monolaag 

kunnen dynamische grootheden van deze laag , zoals oppervlakte 

elasticiteit en oppervlakte viscositeit, bepaald warden. 

In het onderhavige onderzoek is voor het eerst de golf electrisch 

gedetecteerd d.m.v. meting van de (veranderende) oppervlaktepotentiaal. 

De verkregen resultaten en die verkregen met andere methoden 

(Wilhelmy methode en tracerdeeltjes methode), blijken binnen 

elkaars experimentele fout te liggen. 

Geconcludeerd wordt dat de oppervlaktepotentiaalmetingen voldoen en 

te verkiezen zijn boven de twee andere genoemde meetmethoden, 

omdat deze metingen als enige contactloos zijn. 

Uit de genoemde experimenten blijkt dat een mechanische golf aan

leiding geeft tot een meetbare veranderende potentiaal(E-veld) 

over de monolaag. In verkennende experimenten is getracht een 

mechanische golf op te wekken door een wisselend E-veld over 

de laag aan te brengen. 
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In de vakgroep Analyse van Fysische Meetmethoden, THE afdeling der 

Technische Natuurkunde wordt onderzoek verricht aan monomoleculaire 

lagen van oppervlakte actieve stoffen in het grensvlak water-lucht. 

In de vakgroep is een nieuwe meetmethode ontwikkeld om het statisch 

gedrag van een monomoleculaire laag(=monolaag) te onderzoeken, de 

zogenaamde statische capaciteit methode. De term "statische" heeft 

betrekking op de methode en niet op het toepassingsgebied van de me-

thode. 

Het statisch gedrag van een monolaag wordt onderzocht door middel 

van bestudering van het oppervlakte-Volta-potentiaalverschil ten 

gevolge van de monolaag. 

Na een toetsing op toepasbaarheid van deze methode, door de verkre

gen resultaten te vergelijken met die verkregen uit een bestaande 
* ~ meetmethode(Hoofdstukl}, is deze methode betrokken bij het onderzoek 

naar het dynamisch gedrag van een monolaag. 

Redenen hiervoor zijn: de meetmethode is contactloos en bezit geen 

intrinsieke traagheid in tegenstelling tot bestaande methoden. 

In het kader van het dynamisch onderzoek zijn metingen verricht vol

gens de zogenaamde longitudinale golftechniek.Dit onderzoek berust 

op het bepalen van het golfgetal en de demping van de gegenereerde 

longitudinale golf. Deze golfparameters, die afhangen van de visco

elastische eigenschappen van de monolaag, kunnen bepaald worden uit 

meetgrootheden die het golfkarakter.in zich dragen, zoals 

- de oppervlaktedruk ~ (~!:), te meten met de Wilhelmy-balans 

- .de verplaatsing u (x.~), te meten met de Video-methode 

- de oppervlaktepotentiaal4Y(x.0,te meten met de Capaciteitmethode. 

De golfparameters verkregen door middel van bovenstaande drie meet

methoden warden onderling vergeleken(Hoofdstukken2,3).Daarnaast zul

len de voor- en nadelen van elke methode worden besproken(Hoofdstuk3). 
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Dat variaties in de concentratie der monolaagmoleculen een verande-

ring in de oppervlaktepotentiaal "bewerkstelligt r.is bekend(zie Hfst. 

1,2,3),of anders gezegd, een mechanische verstoring geeft een elek

trische verstoring. 

Het omgekeerde, of een elektrische verstoring van de monolaag een 

mechanische verstoring tot gevolg heeft, is door mij getracht aan te 

tonen(Hoofdstuk4). 

Een positief resultaat zou consequenties kunnen hebben voor het tra

ditionele zenuwgeleidingsmodel. 

* Een vergelijking van de resultaten verkregen uit experimenten met 

de beide statisch toegepaste meetmethoden is in een publicatie ver

werkt en door het Journal of Colloid and Interface Science geaccepteerd. 
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Hoofdstuk 1 Toetsing van de statische capaciteit methode 

Bij de statische experimenten is studie verric9t aan twee oppervlak

te actieve materialen, te weten 

- L-OC- Dipalmitoyl Lecithine (=DPL) 

- L- «.- Dipalmitoyl Phosphatidyl Ethanolamine (=DPE). 

De moleculen van deze stoffen bezitten een bipolaire kopgroep en twee 

vetzure staarten. De waterafstotende vetzure staarten steken uit het 

water omhoog, de bipolaire hydrofiele kopgroep steekt in het water. 

De op deze wijze in het grensvlak gerangschikte moleculen,eenlaag dik, 

vormen de zogenaamde monolaag. 

De bipolaire kopgroepen vormen tezamen een dipoollaag. 

In figuur 1-1 is dit schematisch weergegeven. 

Fig. 1-1 Monolaag in het grensvlak water-lucht 

De dipoollaag brengt een verandering in het potentiaalverschil over 

het grensvlak teweeg. De verandering van dit potentiaalverschil(=op

pervlaktepotentiaal) (lit.1) is zodoende een functie van de concen

tratie aan monolaagmoleculen. De oppervlaktepotentiaal als functie van 

de concentratie zal met de statische capaciteit methode bepaald warden. 
-De keuze van beide oppervlakte actieve materialen is niet willekeurig. 

Zowel DPL als DPE komen in monolaag vorm voor op hetoppervlak van 

l'ongblaasjes, als bestanddeel van het longsurfactant. Dit longsurfac

tant varieert de oppervlaktespanning in de longblaasjes en heeft zo 

een belangrijke functie in het ademhalingsproces. 

De genoemde stoffen warden opgelost in een vluchtig oplosmiddel en 

druppelgewijs op het wateroppervlak aangebracht. 

Een uitvoerige beschrijving hiervan vindt u in lit.1, 3 . 



Aan de hand van de meetopstelling geschetst in fig.1-2 en het daarbij 

horende elektrischevervan9;._ingsschema fig.1-3, zal in het kort de sta

tische capaciteit methode worden besproken. 
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Fig.1-2 Schematische weergave van de meetopstelling. 

1: geparafineerde alluminium trog(=Langmuir-trog)( 8X40Xl cm.) 

2: driemaal gedestilleerd water (0.02 m KCl) 

3: grensvlak water-lµcht 

4: kooi van Faraday 

5: messingmeetplaat (SX6X0.1 cm.) 

6: kalomel elektrode 

7: elektrometer ( Keithley 602 ) 

8: geplatineerd plaatje, Wilhelmy plaatje (10X20')(0. l nnn. ) 

9: microbalans (Cahn elektrobalans) 

10: X-t schrijver ( Kipp ) 
·11: X-Y schrijver (HP 7045A ). 
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Om een goede geleiding tot stand te brengen tussen kalomel elektrode 

en het water, is dit laatste aangezouten tot 0.02 m KCl. 

De messing meetplaat wordt horizontaal boven het wateroppervlak gepo

sitioneerd met behulp van een Kathetometer. De meetplaat samen met 

het water vormt de meetcondensator. 

De afstand d (= afstand meetplaat-water) wordt berekend uit capaci

teitsmetingen (Universal Bridge TF 2700 ). 

Het potentiaalverschil over de meetcondensator wordt met een elektro

meter (Keithley) gemeten. Daartoe wordt het water via een geaarde 

kalomel elektrode op de elektrometer aangesloten. 

Het elektrische vervangingsschema ziet er als volgt uit: 

c,_. 

.... 
I 
I 
I 
I 
I 

:yE 
I 
I 
I 
I 

Id. I 

~o/ff~J!!il$!J!!l!t~------~------a~ 
Fig.1-3 Elektrisch vervangingsschema. 

w: water (0.02 m KCl) 

m: monolaag 

d: afstand meetplaat-water 

cp1(d): capaciteit van de statische 

condensator. 

C :11parasitaire capaciteit t.g.v. par. 
mp.: meetplaat bedrading. 

CE: ingangscapaciteit elektrometer (20 pF) 

1\:: ingangsweerstand elektrometer ( > 10 14Jl) 
VE: gemeten potentiaalverschil op elektrometer 

In dit vervangingsschema mag 1\: verwaarloosd worden, daar de karakte-

ristieke tijd van het circuit c~ = R_. ( c (d)+a +c_) ) meer dan 
-"E pl par. -E 

honderd maal groter is dan onze meettijd. 
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Toepassen van Maxwell en Kirchhoff leidt uiteindelijk tot de volgende 
uitdrukkingen voor de oppervlaktepotentiaalA-V-en het dipoolmomentf"" , 

waarin, 

"..,_r \IE (1 + Cc:+ c,.. .... ) - "-1 
L-1 V : V~ · CplCcl) - - - - - "° 

-- £0.~V 
n 

fA- is het dipoolmoment 

€0 is de permittiviteit van het medium 

_J._'J.. 

Tt is het aantal moleculen per oppervlakte eenheid. 

Voor afleiding 1-1,2 zie lit.~. 

Voor de start van elk experiment wordt het meetcircuit kortgesloten 

zodat alle condensatoren ongeladen zijn, VE=O • 

-6-

Na kortsluiten stellen we de werkelijke oppervlaktepotentiaal over de 

grenslaag, die onbekend is, gelijk aan nul.De monolaag wordt opgebracht, 

ten gevolge van de ontstane dipoollaag verandert de oppervlaktepoten

tiaal. Deze verandering wordt gemeten (=VE), met behulp van 1-1 is AV 
te berekenen. 

De bepaling van de oppervlaktepotentiaal komt dus via een relatieve 

meting tot stand. 

Opgemerkt dient te worden dat de meetcondensator ~i~f als een echte 

condensator kan worden beschouwd, daar tijdens de meting Q t nul 
to • 

blijft en VE verandert. 

De monolaag in de trog wordt aan·een zijde begrensd door een vaste 

wand, aan de andere zijde is een beweegbare barriere als begrenzing 

aangebracht. Door verschuiven van deze barriere kan het monolaagopper

vlak gevarieerd worden, 

Op deze wijze is het mogelijk de concentratie aan monolaagmoleculen 

te veranderen. De oppervlaktepotentiaal wordt als functie van de con

centratie aan monolaagmoleculen gemeten. 

Men spreekt in dit geval van statische experimenten omdat na elke com

pressie gewacht wordt tot VE stabiel is. 
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De resultaten van de experimenten met de statische capaciteit methode 

zijn vergeleken met de uitkomsten van eigen experimenten verricht met 

een bestaande meetmethode voor het bepalen van oppervlaktepotentialen, 

de ionizing gap methode. 

Het essentiele verschil tussen deze methode en de statische capaciteit 

methode is dat de messing meetplaat(zie fig.1-2) vervangen wordt door 

een radio actieve meetplaat. 

In ons geval een 226Ra-bron (ot. -straling,s terkte SrCt*, zie Appendix). 

Deze bron zorgt dat er ionen ontstaan in de luchtlaag tussen meetplaat 

( hier de bron ) en het wateroppervlak. Hierdoor wordt deze laag ge

leidend met een weerstand ~ 100 a 1000 maal kleiner dan ~' dus te 

verwaarlozen. 

Door verandering van de oppervlaktepotentiaal over het grensvlak ten 

gevolge van aanbrengen dipoollaag, zal er in dit g1aval een stroom(i) 

door het circuit gaan lopen. Fig.1-2 is nu vervangen door het schema 

van figuur 1-4. In deze fig. is een extra variabele spanningsbron V 
c 

ingetekend, waarmee de stroom(i) gelijk aan nul geregeld wordt, door 

VE op nul aftestellen. 

De waarde van v wordt afgelezen en geeft rechtstr1aeks _l),.V, c 

RL I 

RE I 
I ,yE 
I ,,,,. 
I . I 

Wlllllll/1 &. ---t UJ 

Fig. 1-4 Elektrisch vervangingsschema 

~: weerstand luchtspleet ( 10 1 ~ ~ < 10 12 JL) 
~: ingangsweerstand elektrometer ( :>10 14Jt) 
V : variabele spanningsbron c 
VE: spanning over elektrometer 

* 

w: water (0.02 m KCl) 
226 

mp: meet:plaat (Cl(.-bron, Ra) 

lei = 1 Curi.'e = 3.7 v 10 10 d · A esi.ntegraties per seconde, 
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Ook nu is de oppervlaktepotentiaal.1\l"als functie van de concentratie 

der monolaagmoleculen te bepalen. Voor een uitvoerige beschrijving 

van de ionizing gap methode zie Gaines (lit. 5 ) . 

Voorafgaande aan de bespreking der_ resu~taten dient vermeld te worden 

dat tijdens elke meetserie naast de oppervlaktepotentiaa16-V-, ook de 

oppervlak.tedruk 7t bepaald wordt. 

De oppervlaktedruk;c is gedefinieerd als het verschil tussen de opper

vlaktespanning van zuiver water o;, en die van de m.onolaag a" , 

:re = ~ - (J - - - - - - .1-3 

* De oppervlaktedruk ~ wordt als functie van het specifiek oppervlakRs 

gemeten, met behulp van de Wilhelmy-balans (lit.ti~) ,zie ook fig.1-2. 

De concentratie der monolaagmoleculen wordt uitgedrukt in een zoge

naamd specifiek oppervlak A • Waarbij, 
s 

met, 

A _ Aw - 1 l :t£e. l>o~rriult. 1- 2] 
s - k.N - rr ~ 

A - werkelijk trogoppervlak begrensd door barriere w 
k - aantal monolaagmoleculen per microliter oplosmiddel 

N - aantal microliter oplosmiddel opgebracht op water. 
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Grafiek 1-1, curve la geeft de oppervlaktepotentiaalfl'V"versus het spe

cifiek oppervlak der monolaagmoleculen As' verkregen met de statische 

capaciteit methode voor een DPL monolaag. Curve lb geeft dezelfde af

hankelijkheid weer bepaald met de ionizing gap methode. Curve le geeft 

het oppervlaktedruk ~ versus A verband. 
-20 2 s -20 2 

De pijlen op A= 60.10 m en A= 65.10 m geven de meetfout in 
s s 

beide methoden aan. 

In grafiek 1-2 is dezelfde vergelijking gemaakt veior een DPE monolaag. 

De experimenten zijn meermalen herhaald en reproduiceerden. 

De curven la,b en 2a,b snijden elkaar in A= 55.10-20m
2
voor dit expe-

s 
riment. Dit is toeval. In de experimenten is geen systematisch verschil 

ontdekt. 

We kunnen constateren dat beide meetmethoden binne:n de experimentele 

fout hetzelfde resultaat opleveren. 

Grafiek 1-3 geeft het verband weer tussen het dipoolmoment r en het 

specifiek oppervlak A , afgeleid uit formule 1-2, voor zowel DPL als 
s 

DPE. Ter vergelijking zijn enkele literatuurwaarde:n voor /"'- ingetekend. 

De grootte ordes van deze literatuurwaarden en on2:e meetresultaten 

stemmen overeen. Evenals in het 7' V\.A verband vi.nden we in het /"'-..,...As 
s 

verband de verschillende thermodynamische fasen terug, waarin de mono-

laag zich kan bevinden( 1tLI:. e ). 
Grafiek 1-4 geeft een opvallend verband weer tussE!n de oppervlaktepoten

tiaal AV en de oppervlaktedruk 7\ uit onze metingen. Dit bij toeval 

ontdekte verband vinden we niet terug in metingen bekend uit de literatuur. 

Geconcludeerd kan warden dat beide meetgrootheden('jt, AV) bij statische 

experimenten dezelfde informatie opleveren. 

Als conclusie kunnen we stellen dat de statische c:apaciteit methode een 

goede en waarschijnlijk te prefereren meetmethode is, om de volgende · 

redenen, 
- er !open geen stromen in het circuit 

- er is geen radio activiteit (die eventueel monolaag kan 

beinvloeden; veiliger voor 

gebruiker) 

- de afleiding is geheel conform Maxwell. 
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Een extra nadeel van de ionizing gap methode ligt volgens ons in het 

feit dat,indien de monolaag niet continu is de gemeten potentiaal 

niet de oppervlaktepotentiaal is. Dit is als volgt: in te zien; 

stel er bevindt zich een gat in de monolaag onder de meetplaat, 

zoals in fig.I-Sb schematisch is weergegeven. Ter vergelijking is in 

fig. I-Sa de situatie zonder monolaag geschetst. 

I 
I 
I 

d Re. 

L 
1 I 

RQ.Q ORt 
I I 
I I 
I I 

I 

\ 
I.a) l/N/H/11111.f---------o \&) ~mm~mni,;,&;:;;J_"" _______ ~o 

Fig.I-Sa Zander monolaag Fig.I-Sb Monolaag met gat 

We noemen, A : oppervlak monolaag onder meetplaat 
c 

A : dat gedeelte van A dat bedekt is met monolaag 
a c 
~: dat gedeelte van Ac dat. !!ie! bedekt is met monolaag 

Re: weerstand luchtlaag tussen meetplaat-water,zonder monolaag 

R : weerstand luchtlaag tussen meetplaat-water,met monolaag a 
~: lekweerstand t.g.v. gat in monolaag. 

Het verband tussen A en R is als volgt(:de fig.1-Sa,b) a,b,c a,b,c 

A = A + A. - -:.( c a -o 
R 

) 

R =--5:..A ---( 2 ) 
a ~ c 

Re \=°Ai, Ac - - -( 3 ) 

Ten gevolge van de oppervlaktepotentiaal 

van de monolaag met een gat, krijgen we 

het vervangingsschema volgens figuur I-6, 
Waarin V bet potentiaalverschil is over 

0 

de mono laag. Fig. 1-6 



Uit figuur 1-6 volgt, 

Invullen van (1),(2),(3) in (4) geeft: 

Monolaag zonder gat geeft: v = v 
E o 

.A 
a v =-.v 

E A o 
c 
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Een uitbreiding naar dynamisch gebruik van beide meetmethoden ligt 

voor de hand. In de volgende hoofdstukken wordt de toepassing van de 

capaciteit methode besproken en nader toegelicht. 
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20 

- -- lOO 
E 

-, 
...... ," ..._ 

z ' 1.b -
E \ > 
- \ E -~· 10 

1.a > 
<l 

200 . 

0 . ·so ---·50 10 ao 0 

R ( .io i.) 
~ 10 m 

Q!.efi.~~ l=l, Oppervlaktepotentiaal AV versus specifiek oppervlak A , s 
YQQ! Q~~· 
la, de statische capaciteit methode, 

lb, de ionizing gap methode, 

I c, oppervlaktedruk "Jr U"\ As. 
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,----y-----r---..----.......--------. 600 

'20 2.a 

- le L.00 
E -..._ 

> z 
E E -- > ):::' 10 <l 

200 

0 .. 
L.0 50 60 70 80 

B--··· 

A ( -20 2) 
-:1 10 m 

Q!~E!~~-!:~' oppervlaktepotentiaal~"V'"versus specifiek oppervlak A
5

, 

voor DPE. ---- ---
2a, de statische capaciteit methode, 

2b, de ionizing gap methode, 

2c, oppervlaktedruk "Jt\l'\A • s 
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7\ ( mN/m) 
~afie~_!:~ opp.potentiaal t11/""V\opp.druk)'C , 

o -- DPL ; 0 -- DPE • 

%,O -~ 
. - __ ._ - -- - - - - - - _..,,., ,.. 

So 

A ( -20 2.) s 10 m 

Grafiek 1-3, dipoolmoment ft. versus specifiek opp. A 
-------- s 
1- onze experimenten, DPE ; 2- Standish(eenpunt,lit.9 ) 
3- onze experimenten, DPL : 4-_Vi.llalonga, lit. JO). 
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Dynamische metingen aan monolagen 

Onderzoek naar het dynamisch gedrag van monolagen vindt in de vakgroep 

AFM plaats met behulp van de longitudinale golftechniek. 

In de Langmuir-trog (zie 1-2 ), gevuld met water waarop een monolaag 

is aangebracht, wordt via een beweegbare barriere op x=O een longitudi

nale oppervlaktegolf gegenereerd(zie fig. 2-la,b). 

Geexperimenteerd is met drie verschillende frequenties van deze golf: 

"" = '· os 'Z.-.df~' w = 1,,2. '1.-:A/b.. w = S". 2 '1' "l.o.o.jlJ. 

Voor elke frequentie nemen we dezelfde barriereamplitude: 0,5 • l0-3m. 

~~o x:L 
: -----~x. l 
I I 

Fig. 2-la Bovenaanzicht 

·------x.. 
~ 

I 
I 
I 

Fig. 2-lb Zijaanzicht 

Met behulp van drie verschillende detectietechnieken warden drie fy

sische grootheden gemeten. Deze grootheden dragen, voor lopende golven,. 

de factor e-/Jx ej(wt-kx+s6):. in zich, welke het golfkarakter repre

senteert. De grootheden zijn, 

de oppervlaktedruk 7C(x,t) , gemeten met de Wilhelmy-methode 

de verplaatsing U(x,t) , gemeten met de video-methode 

de oppervlaktepotentiaal A-V-(x,t) , gemeten met de capaciteit-methode. 

Uit de gemeten amplitude en uit het faseverschil ten opzichte van die 

van de barriere, beide als functie van de plaats x in de trog, kunnen 

de dempingsconstante ,B en het golfgetal k. gevonden worden(zie 2-5-1,2). 



-16-

De longitudinale golftheorie is oorspronkelijk opgezet door Lucassen 

en van de Tempel, afgeleid ui t de Hydrodynamica JNavier-Stokes), (lit. fl ) . 

Hiervan uitgaande zijn Crone en van de Tempel, naar analogie van de 

Telegraafvergelijkingen voor lange leidingen, tot een tweetal differen

tiaalvergelijkingen gekomen (lit. ri ). 
Invullen van de golfvergelijkingen die voldoen aan deze differentiaal

vergelijkingen (zie 2-5-1) levert de dispersierelatie, 

waarin, 

jE.1c~= ?1U3"1 ---~---------2-1 

k = k. - j,8 , het complexe golfgetal 
. cwe)'h m=(•+J) 2."l 

£ = t.q+jf., ( E. reeel dan oppervlak puur elastisch, 

€ complex dan oppervlak visco-elastisch) 

71.- viscositeit van het water 

e - dichtheid van het water 

uJ- hoekfrequentie golf. 

De dispersierelatie (2-1) geeft het verband weer tussen de golfpara-

meters ,13 , X en de dynamische elasticiteit £ van de monolaag en de 

viscositeit?'l van het water. 

De golfparameters /3 en )l worden bepaald als functie van, 

het soort oppervlak actief materiaal 

de concentratie hiervan 

de door de barriere opgelegde longitudinale golf. 

In het bijzonder zal aandacht warden besteed aan het vergelijken van de 

resultaten verkregen uit de drie verschillende meetmethoden. 

De ]'( (x,t)-meting wordt algemeen toegepast (lit./,,) 

De u (x, t)-meting, geheel in THE ontwikkeld, is onlangs voor het eerst 

met succes toegepast (lit.13). 

De t::i.V (x,t)-meting is in het onderhavige geval voor het eerst als 

meetmethode gebruikt bij dynamische-experimenten. 

Aanleiding tot toepassen van de capaciteit methode~ in dynamische experi

menten is de discrepantie in de meetresultaten verkregenmet de video- en 

Wilhelmy methode. Bovendien kan bij de capaciteit methode~contactloos 2:emt>tPn 
worden , dit i.t.t. experimenten met video- en Wilhelmy methode. 
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Het principe van de meetmethode berust op het bepalen van oppervlakte

druk variaties met behulp van een Wilhelmy balans. De variatie in de 

oppervlaktedruk, ontstaan door de gegenereerde longitudinale golf, wordt 

als functie van de plaats x in de trog bepaald. 

In eerder afstudeerwerk en vele publicaties is reeds uitvoerig op deze 

meetmethode ingegaan. Voor de experimentele aanpak en de theoretische 

achtergrond verwijs ik dan ook naar de afstudeerverslagen van J.Olijslager 

en A.Crone (lit. I, , I'{), 

Deze methode, ontwikkeld en ontworpen op de THE, v~or het bepalen van 

de dynamische eigenschappen van een monolaag, berust op het zichtbaar 

maken van de opgewekte longitudinale golfbeweging met behulp van tracer

deeltjes. Voor de registratie van deze beweging is recentelijk door 

W.Kouijzer, in onze vakgroep, een nieuwe opstelling ontwikkeld. 

Met behulp van video opnamen warden de bewegingen van de tracer deeltjes, 

glazen kogeltjes (40-100 rm doorsnee), vastgelegd. 

De tracerdeeltjes zijn zo gekozen dat de monolaag beweging nagenoeg 

onverzwakt gevolgd wordt. Is dit niet het geval dan wordt correctie 

toegepast. De verwerking der meetgegevens, die berust op een vergelij

king van de tracerdeeltjes beweging en de barriere beweging, wordt per 

computor uitgevoerd. 

Voor een uitvoerig overzicht van de video meettechniek verwijs ik naar 

het afstudeerverslag van W.Kouijzer en het stageverslag van J Keltjens 
(lit. rS', 13 ). 
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In dit afstudeerwerk is bij de dynamische metingenalleengebruik gemaakt 

van de ionizing gap methode. Evenals bij de statische metingen werkt 

de methode alleen dan, wanneer de oppervlakte actieve stof in bet bezit 

is van een dipoolmoment. 

Ten gevolge van de longitudinale golfbeweging zal de concentratie aan 

1 ~ ... . d monolaagmoleculen onder de meetp aat vari.eren en dli.entengevolge e 

grootte van de oppervlaktepotentiaal doen veranderen. 

Het elektrische signaal afkomstig van de meetplaat: wordt als functie 

van de plaats x in de trog vastgelegd samen met he:t barrieresignaal (via 

verplaatsingsopnemer). Voor registratie en verwerking van de meetsigna

len zie Hfst.3. 

De keuze tussen ionizing gap - en statische capaci.teit methode is door 

ons gedaan op grond van de volgende indrukken en ervaringen opgedaan 

bij de statische metingen; de signaal-ruis verhouding bij de ionizing 

gap methode is gunstiger dan die bij de statische capaciteit methode, 

de ionizing gap methode is minder gevoelig voor stoorvelden dan de 

statische capaciteit methode. 

De experimenten met de ionizing gap methode moeten worden gezien als 

een inleiding op de experimenten met de statische capaciteit methode, 

die weer andere voordelen heeft zoals in paragraaf 1-5 genoemd. 

it 
Bij de experimenten is de af1lleting van de meetplaat klein gekozen 

ten opzichte van de golflengte van de golf. 

Afmeting meetplaat 2 cm. ,golflengtes A~0.5 m. 
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2-5 

2-5-1 

Voor een op x=O gegenereerde naar rechts lopende longitudinale golf, 

die voor het eind van de trog gedempt is, vinden we de volgende oplos

singen van de door Crone en van de Tempel opgestelde differentiaalverge-

lijkingen, 
-~x. }(wl:-XX + '4t) 

n ():,I:)= 9\-t.. e . e. voor de oppervlaktedruk, -----2-2 

,.. _px j(wl: .• )(X.4 ~u) 
verplaatsing u(x.,I:): UJ,.e • e -----2-3 voor de 

,... _px ..;(""~-'>c.x+;'6v} 
oppervlaktepotentiaal, /1Y(x.'t) = A'Vi. e . e. -~ - -- 2-4 voor de 

waarin, ,,1. ,/, ,/.. - fasehoeken 
't'1t " ~u l )"Av 

/'\. ,.. "' 
7\.t, .> u.e, ... A"Vi - de respectievelijke ampli tuden zijn. 

Ter plaatse x in de trog wordt het faseverschil, van bijvoorbeeld ~ (x, t), 

met de barriere beweging, alsmede de amplitude van ?t (x,t), gemeten. 

Deze zien er als volgt uit: 

A¢7C: ¢7t(x) - ~Jr(o) = 

J-xc~I = 
xx. ---------------2-5 

" -.S :JC 
Jr] . e. - - - - - - ..._, - - - - - -2-6 

Voor de verplaatsing U (x,t) en oppervlaktepotentiaal J).Y (x,t) 

gelden net zulke afhankelijkheden. 

Logaritmisch uitzetten van de amplitude versus afst:and x, levertfi als 

richtingscoefficient op. Lineair uitzetten van het: faseverschil versus 

x, levert )( als richtingscoefficient op. 

2-5-2 

Indien de op x=O gegenereerde golf niet is gedempt aan het eind van de 

trog ( x=L ), treden er reflecties op. Er zal een staande golfpatroon 

ontstaan( zie lit./'{). Er geldt nu, 
. .ik(x.-L) -i~:(x:.-L) .iu>I: 

voor de verplaatsing u(x.t): -jwU~e jv..L- :JKL ~.e ----- 2-t 
e - e 

voor de oppervlaktedruk 
JK(x-0 -JK(x.-L) . r ('\ 
e + e :1.ew ____ 2_-CI 

.)KL ·JKL _J 
e. - e 



I Waann, i~" 
LI = IUf.e 

c = Yie.1~ 

- representeert overdracht: barriere 

beweging op monolaag 
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Voor amplitudeverhouding respectievelijk faseverschil tussen de meet

plaats x en de barriere beweging, vinden we nu voor de snelheidsgolf, 

A ¢u = ~u('JC.) - rp"(o)= c:i.n.c.bo.n[l:o.l\Jc.C.x-L)/t~nl,scx-q]
o..Ac.bo.n[ l:o..n (- 'tGL)j ~o.n~(-,SL)] --2-9 

•/i 

I ucxll = 
UCO~ 

[cos\. 2,e(x-l) - c~ 2. >c..C.x-L) J L c~( (-.2,8.l)- ccs(-2. kl) J ------- ----2-to 

Voor de oppervlaktedrukgolf gelden soortgelijke afhankelijkheden(lit. I'/ ) . 

Formule 2-7 kan beschouwd warden als een sommatie van naar links en 

rechts lopende golven. Formule 2-8 komt tot stand doordat er een recht

streeks verband is gevonden tussen ]C (x,t) en U (x,t), via de dynami

sche elasticiteit van de monolaag ( zie lit. li.f ), 

Voor /j. V (x, t) hebben we zo 'n verband nog niet uitgewerkt. 

Een gevolg hiervan is dat voor de AV (x, t) metingen alleen die expe

rimenten waarbij een lopende golf optreedt verwerkbaar zijn(volgens 2-5,6). 

Ter illustratie van het verloop van het faseverschil Ar/;u versus x en 

de amplitudeverhouding 1~1 V'- X. , is grafiek 2-la,b getekend, voor 
UCO) 

verschillende )l en /3 waarden zoals berekend ui t formules 2-9, 1 O, 

Grafiek 2-la,b geldt voor u> = 2.62 rad/s en de aanname o/Jc= 0.41 

dat wil zeggen de monolaag is volkomen elastisch verondersteld!'° 

Aanname monolaag is volkomen elastisch wil zeggen 

Invullen t =t~ in dispersierelatie (2-1) levert: 

(!/1<.t + 2 (P/k)-1 = 0 

hieruit volgt, fi'K.= -1+V2 = 0.41 

£ is reee 1 ( € = €it ) . 



-21-

In grafiek 2-la,b is goed het verschil te zien tu:;sen lopende en staande 

golven. Als criterium hiervoor is gekozen: 

Lopende golven wanneer de amplitude van de golf aan het eind van de 

trog ( x=L) ~Si. van zijn beginwaarde is, d.w.z. 
-t3x.. e ~ o.oS' 

vul in x=L=O .6 m , geeft /3 » 5 [m-~ is lopende golf. 

Daar er om practische redenen slechts.~ gemeten wordt tot x=l/2 L{signaal

ruis verhouding wordt voor x~ 1/2 L slecht, zie par. 3-4), is dit 

criterium ruim gekozen. In sommige gevallen en zeker voor de ~,,-(x,t) 

metingen, waar slechts tot x=l/4 L gemeten is en de gereflecteerde 

golf nog 3/4 L kan afleggen voordat de meetplaats bereikt is, wordt het 

criterium wat ruimer toegepast. 

Gevolg is in deze gevallen toch lineariseren van de meetwaarden ondanks 

dat fi ~ 5 (m-l 



I U{x)I ruc;r 

- )·l_ 

~rafigk_i:l~~h Faseverschil en amplitudeverhouding versus 

10 

plaats x in de trog, voor de verplaatsing u(x,t). 

~-=~~2f_!~gL~ .:!L!_c._=Q~~l 

.io Jo a 

yo 

so '• __ __.., :x:. Cc.,,U 

0 

----~.;).X. (c.""J 
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In het op de volgende bladzijde gegeven schematische overzicht van de 

meetopstelling zijn de drie meettechnieken in een figuur getekend. 

Uitdrukkelijk dient vermeld dat elke meettechniek afzonderlijk is toe

gepast. Om practische redenen( lees ruimte gebrek ) is het onmogelijk 

een tweetal technieken tegelijkertijd plaats te laten vinden. 

In figuur 2-2 is : 

1 - Teflon barriere 

2 - sinuspomp, aandrijfmechanisme barriere 

3 - Wilhelmy plaatje (geplatineerd metaal) 

4 - microbalans ( Cahn elektrobalans ) 

5 - X-Y schrijver (HP 7045A) 

6 - systeem camera (Philips LDH 26/00) 

7 - lamp, voor belichting glazen kogeltjes 

8 - representeert het gehele opname systeem 

9 -

10 -

226 meetplaat, Ra 

kalomel elektrode 

11 - elektrometer (Keithley 602) 

12 - X-t schrijver (Kipp) 

·13 - Teflon trog 



I 
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Hoofdstuk 3 --------- - Experimenten en resultaten 

Als monolagen zijn bestudeerd, 

- decanolzuur( c10-zuur ) [sigmi) 
- DPL [i<och en Ligh.t) 

c10-zuur is oplosbaar in water, afhankelijk van de opgeloste hoeveel

heid wordt een bepaalde oppervlaktedruk gevormd (zie 3-2 ). 

Om dissociatie van de c10-zuur moleculen te voorkomen en tevens om een 

goede geleiding tot stand te brengen tussen kalomelelektrode en het wa

ter, wordt HCl toegevoegd tot 0.005 m HCl. 

DPI. wordt aangebracht zoals omschreven in 1-1, voor goede geleiding tus

sen kalomelelektrode en water wordt in dit geval aangezouten tot 0.02 m KCl. 

c10-zuur en DPL zijn gekozen omdat, 

- beide een dipoolmoment bezitten 

- beide,in de door ons gekozen experimentele omstandigheden, 

een hoge dempingsconstante bezitten 

- er .literatuur gegevens over bestaan. 

Voor DPL geldt nog dat bet een bestanddeel van het longsurfactant is 

(zie 1-1). 

Als tracerdeeltjes bij de video-methode zijn kleine glazen kogeltjes 

( Eccospheres ), diameter 20-100 1'4-m, gekozen(lit.1! ). 

Voor aanvang van een meetserie wordt de trog gereinigd door middel van 

een chroomzuurbad. De trog wordt vervolgens uitvoerig gespoeld, daarna 

gevuld met water en de monolaag wordt opgebracht. 

Bij de DPL monolaag wordt voor het starten van een meetserie :!:_ 10 min. 

gewacht, zodat het vluchtige oplosmiddel volledig ~an verdampen. 

--1 
I 
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De DPL rnonolaag blijft gedurende de gehele rneetserie (!90 min.) een 

constante oppervlaktedruk waarde behouden, de variatie hierin is minder 

dan 0.3 [mN/mJ (zie fig. 3-1). 

Voor een c
10

-zuur monolaag ligt dit anders. Het verloop van de opper

vlaktedruk 7t als functie van de tijd t is in figuur 3-1 gestyleerd 

geschetst. Elke meetserie begint op t=30 min. (conform Wasan,lit. lb ) 
en eindigt op t=120 min. De afname van de oppervlaktedruk 'X , na de 

eers te 30 minuten, is !4 finN/m] per 60 minuten, zodat tijdens het gehe

le experiment de oppervlaktedruk 6 [!nN!ni} afneemt. In de literatuur 

gegevens waarover ik beschik wordt dit effect niet vermeld. 

De invloed van dit verloop van de oppervlaktedruk 1t op de resultaten 

verkregen uit de 7C (x,t) meting is in een experiment nagegaan en liggen 

binnen de meetfout.( Variatie in)( en/3 waarden t.g.v. dit effect 

is kleiner dan 10%) 

30 It- ~.!tl~i-e!: --+' I 

"){' {~HJ"'] 

I H 

I opL -~ 

20 

C
10 

• ZIJUR 

30 ,0 ~o I 2.D 

) I: [ "''"J 
I S"O 

Fig.3-1 OppervlaktedrukX versus tijd t ,voor DPL- en c10-zuur 

monolaag 

Een meetserie begint met het bepalen van de evenwichtsoppervlaktedruk 7':E 

(m.b.v. Wilhelmy-balans), daarna wordt in de volgorde, 

ten eerste de it (x,t) meting, 

ten tweede de ~1((x,t) meting, 

ten derde de U (x,t) meting uitgevoerd. 

De meetvolgorde is niet veranderd. 
Een experiment waarin de ]\ (x, t) meting we rd ui tgevoerd na de U (x, t) 

meting( dus glazen kogeltjes op oppervlak), gaf binnen de meetfout geen 

verschil in resultaat van de 7t (x,t) meting. 



In tabel 3-1 is aangegeven welke experimenten zijn uitgevoerd. 

7f e [mN/m] 
UJ i.-a~J mtTl'JOIJ£ 21 18 

1.05 ]t (x, t) 00, 00 

2.62 ~ (x, t) 00 00 

5.24 x (x, t) 00 00 

1.05 A-Y- (x, t) 00 + 

2.62 AV'(x,t) 00 + 

5.24 AV(x,t) 00 + 

1.05 u (x, t) 0 0 

2.62 u (x, t) 0 0 

5.24 u (x, t) 0 0 

Tabel 3-1 , o - verwerkt in verslag 

+ - zie Bijlage 

26 

+++ 

+++ 

000 

+++ 

+++ 

000 

++ 

++ 

00 

11 '7. 5 

0 () 

0 I) 

0 I) 

0 I) 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
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De met een (o) aangegeven metingen worden in dit hoofdstuk gepresen

teerd, die met een (+) vindt u in de Bijlage. 

De gepresenteerde metingen zijn volledig en geven een goede vergelij

king voor alle drie de meetgrootheden. De meetseries in de Bijlage 

zijn onvolledig of ten dele onverwerkbaar~ 

* Zie paragraaf 2.-5- ~ 



De invloed van de barriere beweging op het meetplaat-water systeem 

~2gg~E monolaag, bij de A-Y-(x,t) metingen, is nagegaan. 
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De mogelijkheid bestaat dat eventuele statische ladingen, ontstaan op 

barriere of op trogwand (beide van Teflon ) ten gevolge van de bewe

ging van de barriere, het meetsignaal beinvloeden. 

Het experiment is als volgt uitgevoerd: 

op het wateroppervlak is g~~g monolaag aangebrach~, de meetplaat wordt 

zo dicht mogelijk bij de barriere geplaatst( x=2.5 cm )en de barriere 

beweging wordt gestart. Figuur 3-2 toont bet resultaat van dit experiment. 

Fig.3-2, a: het meetsignaal ( 5 mV per schaaldeel ) 

b: het barrieresignaal 

Barriere- en meetsignaal zijn niet gecorreleerd. 

De ordegrootte van het ruissignaal is ~ 2 mV. 

Voor elke meetgrootheid wordt de amplitudeafname alsmede het fasever

schil ten opzichte van de barriere , als functie van de plaats in de 

trog, bepaald. Op elke plaats x voor drie frequenties van de golf. 

De 7\ (x, t) metingen zijn mogelijk tot maximaal 30 cm vanaf de barr'iere, 

na 30 cm ongunstige signaal-ruisverhouding(= srv). 

De U (x, t) metingen zijn om dezelfde reden mogelijk tot x=40 cm. 

De A'Y"(x,t) meting vindt plaats op een zestal plaatsen in de trog, 

tot maximaal 15 cm vanaf de barriere. Na 15 cm is het meetsignaal van 

grootte orde stoorsignaal (is ongunstige srv ). 
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Het meetsignaal(van meetplaat) zowel als het barrieresignaal worden op 

een x-x-t schrijver-vastgelegd. 

Figuur 3-3 geeft hiervan een voorbeeld voor u> =2 .. 62 rad/s. 

Fig.3-3, 

! 
·~I ~· 

& is barrieresignaal 

CL is meetsignaal (SO mV per schaaldeel) 

UJ = 2.62 rad/s , x= 7.5 cm 

Een vergelijking van de nuldoorgangen van beide signalen geeft een 

waarde voor het faseverschil tussen meet- en barrigresignaal. 

De amplitude volgt uit meting~ (zie fig.3-3). 

De fout die gemaakt wordt in de bepaling van het faseverschil A~6'V 
wordt verkleind door deze l:l.tPtit- uit minstens 15 achtereenvolgede sinus

sen te meten. Het gemiddelde van deze waarden wordt als het fasever-

schil A</;Jtr opgegeven. Hetzelfde geldt voor de bepaling van de amplitude~· 

Hoewel uitvoeri~ aandacht besteed:.:Ois aan aarding van de meetopstelling 

(gelet op aardlussen) en de bedrading zo kart mogE~lijk is gehouden, 

zijn stoorsignalen niet voldoende weg te werken (:de 3-6 , conclusies). 
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De meetresultaten 
-- --------------

Een overzicht van alle meetresultaten plus foutaanduiding is gemaakt 

in tabellen 5-1 en 5-2. Tabel 5-1 geeft de~ en X. waarden gevonden m.b.v. 

de drie genoemde meettechnieken voor een c10-zuur monolaag. 

Tabel 5-2 geef t hetzelfde voor een DPL monolaag. 

In figuren 5-1 t/m 5-10 zijn deze meetresultaten grafisch weergegeven. 

In elke grafiek wordt per frequentie het verband tijJ versus ~ en (~11)A~-"'" x. 

weergegeven, voor de drie technieken. 

Grafieken 5-1 t/m 5-3 gelden voor de experimenten met c
10

-zuur. 

Grafieken 5-4 t/m 5-10 voor DPL. 

In de nu volgende paragraaf zullen grafieken 5-lt/mlO worden toegelicht. 

In geval van lopende golven worden de formules 2-5,6 toegepast. 

Met behulp van de lineaire kleinste kwadraten method,e wordt de best pas

sende rechte door de meetpunten getrokken, Uit de helling van de A¢"" x. 

curve volgt de )(. waarde, de helling van de Ln(Ampl.) '-"X curve geeft 

de fi waarde. 

De fout in de bepaling van de helling van de curve wordt bepaald volgens 
" de methode opgegeven in het dictaat "practicum handleiding voor Nm/rr > 

(lit. Ir). 

Deze fout is de opgegeven onnauwkeurigheid in tabellen 5-1,2 ,voor de 

fl en l!waarden verkregen uit lineariseren. 

In geval van staande golven zijn de formules 2-7,8 van toepassing. 

Deze formules zijn opgenomen in een computor programma dat een relatie 

legt tussen het faseverschil en de amplitudeverhoudiug, als functie van 

verschillende k en J3 waarden. Deze relatie is grafisch weergegeven(zie 

Appendix verslag Kouyzer,lit,/S" ), 

De werkwijze is nu als volgt: trek de best passende eurve door de meet

punten; bepaal uit deze curve het faseverschil en de amplitudeverhouding 

tussen twee posities(x) in de trog; ga met deze gegevens naar grafiek 

van Kouyzer en f.3 en X. worden gevonden. De bij deze fi en~ waarden 

behorende theoretische curven , volgens 2-7,8 , worden berekend en in 

onze grafieken ingetekend. 
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Een indruk van de grootte van de fout in /3 enltwaarden bij staande golven 

wordt verkregen door /3 en K 10% te varieren en de voor deze afwijkende 

waarden gevonden curven in te tekenen in de grafieken. 

Grafieken 5-1 t/m 5-3 geven faseverschil en amplitude versus x curven 

voor respectievelijk w =5.24 rad/s , u3 =2.62 rad/s , uJ =I .05 rad/s; 

voor een C 
10

-zuur monolaag, bij een evenwichtsoppervlaktedruk TC E=2 l mN/m. 

Voor tA.:>=5.24 en UJ=2.62 rad/sis gelineariseerd volgens form. 2-5,6. 

Voor l.O=l.05 rad/s is de staande golf procedure toegepast voor de '1\ (x,t) 

en de U(x,t) metingen. Tevens zijn hier de afwijkende curven voor een 

10% variatie in de gevonden Pen"- waarden ingetekend. 

Voor de A-Y-(x,t) meetresultaten is gelineariseerd; het criterium voor 

lopende golven mag in dit geval wat ruimer worden toegepast(~L~ 2-S-2). 

Grafieken 5-4 t/m 5-6 geven dezelfde afhankelijkheden weer, nu echter 

voor een DPL monolaag bij een evenwichtsoppervlaktedruk 7r E=7 .5 mN/m. 

Wederom is voor W =I. 05 rad/ s bij de 7( (x, t) en U (x, t) metingen de 

staande golf verwerking toegepast. Voor de A-V-(x,t) meting is weer ge

lineariseerd. 

Grafieken 5-7 t/m 5-9 gelden voor DPL en 7t' E=l l mN/m. 

Dezelfde verwerkingswijze als bij 7('E=7.5 mN/m. 

Grafiek 5-10 geldt voor U3 =5. 24 rad/s, 71" R=26 mN/m, D~L monolaag. 

In dit geval zijn de meetwaarden van de mee_tpunten in de eerste 20 cm van 

de trog gelineariseerd. Ook hier is het lopende golf criterium(zie 2-5-2), 

wat ruimer genomen. 

Voor de experimenten met DPL, 7( E=26, IJJ =2.62; 1.05 rad/s alsmede de expe

rimenten met c10-zuur, 7('E=l8 mN/m, verwijs ik naar Bijlage B. 

Terwille van het overzicht in de grafieken, is de absolute fout per meet

punt alleen in grafiek 5-3 aangegeven.Deze komt,voor de drie betreffende 

methoden, als volgt tot stand: 

~ -meting - afleesfout voor a en b, in Ll<Ac =2arctan ~ , D.(a)= 6(b)=2nnn 

geeft voor/1U!i~=0.05 rad/s. 

afleesfout in A~ van lnnn, geeft voor A(A,t)=O.OOSmN/m. 



U -meting -

-3Ia-

hier ziJn een aantal foutenbronnen aan te wijzen: 

I- gebleken verschil voor-achterkant tracerdeeltjes(vegen 

deeltjes). Komt neer op fout van t 2%. 

2- fout t.g.v. het feit <lat de deeltjes verschillen in 

grootte(insteekdiepte is verschillend).Deze fout is 

frequentie afhankelijk. 

Vo or W = 1. 05 rad/ s: A (IJ.,,.,) =O. 004rad/ s; ~(A ) =O. 5% u 

Voorw =2.62 rad/s:/j(~;")=0.006rad/s; ACA )=0.8% u 

Voorw=5.24 rad/s:/:lC~¢.)=0.008rad/s; ACA )=1%. u 
3- fout t.g.v. drift van deeltjes tijdens opnamen. 

Hier is in computorprogramma voor gecorrigeerd. 

4- fout in video-verwerking veel kleiner dan boven

s taande foutenbronnen(zie lit. 15). 

flV- -meting - afleesfout in A~Air en~ in A~y-(zie blz.29). 

Dit geeft voorA(Ae/4v- )=0.1 rad/s,voor ACA4 v )=I mm. 
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Methode Jc., (m -1) ~ (m -1) JJ /k. ~(A-v'~) ]t'E (mN/m) 

:X (x, t) " . 15 '!' 3 7.4 ! 0.8 a.sot o. 1s '. S .. 24 

4V(x,t) 14!'0.5 6.2 :t 0.5 o. 45 ± o. 05 5.24 

U (x, t) 17.7:t0.8 7.6 t 1.0 o. 40 ! 0.05 5.24 

)t (x, t) 10.l'!:0.4 5.8 :! 0.2 0.60 t 0.05 2.62 

AV(x,t) 8.9 t 0.9 5.3±0.1 0.6t0.1 2.62 21 --
U (x, t) 9.8'!'0.3 5.3!0.1 0.50~0.05 2.62 

JC (x, t) 4.8t0.5 3.3 :t 0.3 0.7:!'0.1 1.05 

ll V<x, t) -------- 3.2:!'0.6 ---------- 1.05 

U (x, t) 5.4t0.5 3.7 ± 0.3 0.7±0.1 1.05 

'X (x, t) 13.St 1.4 7.5'±0.5 0.6:!"0.I 5.24 

JJ (x, t) 15 t 2.5 -------- -------- 5.24 

U (x, t) 10.2 to.s 5.71'0.7 o.6 :!: o. 1 2.62 !.I 
7'\ (x, t) 10.7'!'0.4 7.3 "! 0.3 0.70~0.05 2.62 

:n (x, t) 5.6t0.6 2.7 :t 0.3 0.5 :t o. 1 1.05 

U(x, t) 5.6'!0.4 3.2 t 0.2 0.6 t 0.1 1.05 
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Me th ode K. (m-1) J3 (m • '-) fl I k. U:I (rad/ s) 7r€ (mN/m) 

7T (x,t) 12.S ! 2.4 7. 3 ± 0.6 0.6!0.2 5.24 

fl "'V°"(x, t) I 12.2to.s 7.3 "!:. o.s 0.6 t 0. I 5.24 

U (x, t) 12.s!o.1 S.4 ! 0.8 o.4s to.as 5.24 

rr; (x, t) 10.0 t 1.0 6.3 ± 0.4 0.6i0.I 2.62 

~ -V-(x, t) 8.6 ± 3.4 6.0 ± I. 3 0.7± 0.4 2.62 7.S 

u (x, t) 8.9±0.1 4.3 :!: 0. I Io.so :t 0 .OS 2.62 

7T (x, t) I 6.0!0.9 3.S ~ 0.7 0. 6 :t 1 .OS I - 0.2 
t:,.Y(x,t) 7.7!0.4 --------- --------- 1 .OS 

U (x, t; 4.6± 0.2 2.S ±" 0.2 o.ss± o.os l. OS 
-·-·~ - -

··-

7f(x,t! 9.7±. !.l 6.8 :! 0.8 0.7 ± 0.2 5.24 

~VCx,t · l!.7:tl.2 6.8 + I. 7 0.6 i 0.2 5.24 

U (x, c 10.4!'0.S 4.0 ~ o.2 0.40 ± o.os 5.24 
... 

~ (x, ~ 6.9±0.3 4.6 ""!: 0.3 0. 7 ± 0.1 2.62 

.t:.-Y- (x,. 6.7:t!.6 S.8 j: I. 3 0.8±0.4 2.62 11 --
U (x, :_ I S.8±0.3 I. S -t 0.4 0.3:tO.I 2.62 I 

... 

7'i (x,: 4.0i'0.4 2.S -t 0.6 0.6:t0.2 I.OS 

/1V (x, :_ -------- ---------- --------- ~----

U (x, 3.2:to.1 1. 7 '± 0. I o.so:to.os I.OS 
... 

__ M ____ 

... 

7l (x,,_ 

I 
S.6:t0.3 3.0 ± 0.2 o. SS·'± o.os 5.24 

'1¥·:·=· S.7±.0.4 3. 7 "!: I. 3 0.7 ± 0.3 5.24 26 I --
u (: .. - j 6.4t0.4 2.7:t0.3 0.40 ±' o.os 5.24 



-34-

Vergelijken we allereerst de resultaten verkregen uit de experimenten 

met de c
10

-zuur monolaag,dan valt op dat de /SV- -meting gemiddeld een 

10% lagere P en )( waarde oplevert in vergelijking met de waarden voor 

/3 en ,)(_ verkregen uit de )'( -meting en 10-20% lagere waarden t.o.v. 

de U -meting. 

Een eerder geconstateerd systematisch verschil tussen de U -en)t metingen 

(lit.JS) wordt in deze experimenten niet teruggevonden. 

Verder kan gecons tateerd worden dat de IJ.V -meting, .K. en /3 waarden ople

vert met een zelfde experimentele fout als deze verkregen uit de u-of 

)'( metingen.Tevens dient opgemerkt dat de )(.-en fj waarden gevonden bij 

~ E=21 rnN/m en 'J'(. E= 18 rnN/m elkaar binnen de experimentele fout overlap

pen en er geen systematisch verschil tussen deze waarden te zien is. 

Deze constatering stemt geheel overeen met de resultaten van het experi

ment in paragraaf 3-2: de aanzienlijke drift in de evenwichtsoppervlakte

druk JtE tijdens een volledig experiment, heeft geen meetbare invloed op 

de /3 en k resultaten 

* 

Ter vergelijking van onze meetresultaten met enige literatuurgegevens 

wordt in tabel 3-4 de complexe elasticiteit( t ) gepresenteerd. 

Met £. = €~ +jt;. (zie ook 2-1), waarin t~ de oppervlakte elasticiteit is 

en voor €.: kunnen we schrijven t,; = W 72.cl , waarin W de hoekfrequentie 

en '12cL de oppervlakte viscositeit voorstelt. tn, en 71.ciL zijn afgeleid uit 

de dispersievergelijking 2-1 d.m.v. invullen van de gevonden /3 en)l waarden. 

Auteur E.i CrnN/m) 72.d. (rnN I ni) 
i--~~~~~~~t--

Was an 12 9 

v/d Tempel 28 10 

eigen exp. 26 11 

Opm. 1- Bij de eigen experimenten is de gemiddelde,.S en \l waarde van 

de drie meetmethoden in de dispersievergelijking ingevuld. 

2- De waarden in tabel3-4 uit de eigen exp. hebben een relatieve 

fout van ± 20%.De andere auteurs geven geen foutvermelding. 

Schatting van deze fout uit hun resultaten levert een fout in 

dezelfde orde grootte als onze meetfout. 
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Voor de experimenten verricht met DPL als monolaag geldt dat de )l waarden 

voor alle drie de meetmethoden goed overeenstennnen. Voor de /3 waarden is 

er geen noemenswaardig verschil tussen de resultaten uit de )'(.-en A-Y

metingen, daarentegen liggen de /3 -waarden voor de U -meting gemiddeld 

30% lager in vergelijking met de overige twee methoden.Voor de c10-zuur 

metingen geldt deze conclusie niet. We hebben geen verklaring voor dit 

gedrag kunnen vinden. 

Over het algemeen is de W -meting in deze experimenten het meest nauw

keurig en valt op dat de fout in de A Y -meting gemiddeld 3 a 4 maal 

grater is dan de fout in de U -of 7( -meting. 

Een vergelijking met de literatuur(lit. 18), alleen mogelijk voor£~ ,levert: 

Auteur £A. (mN/m) ]\E (mN/m) 

Dimitrov 88 13 

e1gen exp. 82 I I 

Dimitrov 200 25 

eigen exp. 255 26 

Tabel 3-5 ---------

We constateren een goede overeenstennning. 

Voor zowel experimenten met DPL als met c
10

-zuur is de slechte verwerk

baarheid der llY--meetgegevens bij W =I.OS rad/s opvallend. 

Reden hiervoor is dat bij deze lage frequentie de stoorvelden dezelfde 

ordegrootte aannemen als het meetsignaal. 

Daarnaast valt de grate onnauwkeurigheid van de J),."V" -meting inde expe

rimenten verricht met een DPL monolaag op, in vergelijking met die aan 

een c
10

-zuur monolaag. Dit ondanks het feit dat de meetsignalen bij zo

wel DPL als bij c
10

-zuur niet wezenlijk verschillen. Een verklaring voor 

de grotere onnauwkeurigheid bij de DPL experimenten is niet gevonden. 

Een vergelijking van de U -en ']'( meting levert wat nauwkeurigheid betreft 

een licht voordeel voor de LI-meting op; wat eenvoud en verwerking betreft 

verdient de :;it-meting de voorkeur. Een conclusie die Keltjens(lit.13) 

ook trekt, naar aanleiding van experimenten met Cholesterol monolagen. 
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Wat de A-Y--methode betreft kan als eindconclusie gesteld worden dat 

deze methode geschikt is voor het bepalen van dynamische eigenschappen 

van een monolaag. De resultaten verkregen met de ionizing gap methode 

geven alle aanleiding de dynamische experimenten ook uit te gaan voeren 

met de statische capaciteit methode. 

Naast de voordelen van de ~¥-meting t.o.v. de U-en ~ meting(zie 

blz. 1 en blz.16), ziJn er in dit stadium van de experimenten ook nog 

enige nadelen, te weten 

1- de A-V- -meting ondervindt veel hinder van stoorvelden 

2- de verwerking der meetresultaten is te arbeidsintensief 

3- de flY- -meting is nog niet toepasbaar voor staande golven 

4- de A-V- -meting functioneert alleen bij monolagen in het bezit 

van een dipoolmoment. 

Voor de bezwaren 1 t/m 3 kan een oplossing gevonden worden,we denken 

hierbij aan, 

ad 1 - een betere afscherming van de randapparatuur; 

werk in het vervolg met een geparafineerde aluminium trog 

plus barriere (geen Teflon meer gebruiken) 

ad 2 - on-line verwerken van meetsignaal, computer plus programmatuur 

is aanwezig 

ad 3 - vergroot de lengte van de trog,zodat optreden van staande 

golven(zie criterium blz.21) minder snel voorkomt; 

beter is: het verband te bepalen tussen de oppervlaktepoten

tiaal A"V"~l}en de verplaatsing U(ll.t). Zodat een uitdrukking vol

gens 2-8 voor staande golven bij fl~ -metingen ontstaat. 

In formule 1-l: llV = rn/E.o hebben we een verband tussen 

6V en n en dus indirect tussen LlY en u. 

Een verandering van ll-Y- in een tijdje At kan als volgt ge

schreven worden: J(6"V") _ .!l.. {},,.._) + ..!::::. (~o) 
') t - £0 ~ n Eo l,) \: ("'-

He t probleem zit in het tijdafhankelijk ziJn van /"\. 

Wegens tijdgebrek is dit probleem niet verder uitgewerkt. 

Oplossing is echter mogelijk. 
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Qr2ii~~ 2:2, faseverschil en amplitude versus plaats x in de trog. 
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~r~!~t;_~_?:!_02 faseverschil en amplitude versus plaats x in de trog. 

DPL monolaag; 
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Hoofdstuk 4 Experimentele afschatting van mogelijk mechanisch 

effect,bij electrische verstoring van een monolaag 

In de vorige hoofdstukken is aangetoond dat een mechanische versto

ring van de monolaag,een verandering in de oppervlaktepotentiaal te 

weeg brengt. De vraag rijst of het omgekeerde, een electrische ver

storing van de monolaag ook een mechanisch effect tot gevolg heeft. 

Onderzoek naar dit effect is mede ingegeven door suggesties in de 

literatuur(v/d Tempel,Pasechnik, lit.19),met betrekking tot de voort

planting van een actiepotentiaal in het zenuwgeleidingsmodel. 

Van den Tempel suggereert dat naast het bekende actiepotentiaalverhaal 

(lit.20), mogelijk een mechanisch effect een rol speelt in de zenuw

geleiding. 

De voortplanting van een actiepotentiaal in een zenuw is membraan 

gebonden. Het membraan van een zenuwcel kunnen we als een dubbele 

monolaag voorstellen(zie fig. 4-la,b). 

De dubbellaag, bestaande uit twee rijen phospholipiden, bezit elas

tische eigenschappen, die afteleiden zijn uit die van een monolaag. 

wo.be.'l 

nnnnnnn L uc.kk 

u Ll LJ LJ LJ LJ Ll t'!~f~~'P-~~t LJ LJ LJ LJ LJ LJ LJ 
UJa.bf.1. 

wa.l::e. ,_ 

Fig.4-la Schematische weergave Fig.4-lb Schematische weergave 
·' 

zenuwmPmhraan ·manolaag 

Een mogelijkheid tot inpassen van het veronderstelde mechanische 

effect, ten gevolge van een electrische verstoring, in het zenuw

geleidingsmodel, is gegeven door Beumer(lit.3). 
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In deze paragraaf zal worden nagegaan of d.m.v. aanleggen van een 

blokvormig E-veld over de monolaag, een mechanische beweging in 

de 1 aag is aan te b rengen. 

Uitgaande van de configuratie volgens figuren 4-2a,b , wordt een 

schatting gemaakt van de grootte van de kracht F op de dipolen y 
in het randveld van de meetplaat,t.g.v. het aangelegde E-veld. 

,,, --1•111111111111111111111 •--mp 
E / ( 1 I T :x. 
/I I I L 

1'?f """ /t\C ,~ d. 
I ' I I 

I ' l 'I { ' I I 
· I I 

! ~ l'! '! ! !1' ! '! t •ti ~ !'!'ti!' t !' ! : ! J--- •.:pooOo.ca.:! 
,\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ w ~ --UJO. ~ ( '\. 

Fig.4-2a mp- de meetplaat, op een afstand d boven het 

wateroppervlak 

+ - de dipoollaag 

E - aangelegd E-veld tussen plaat-water 

De dipolen onder de meetplaat worden door het E-veld niet beinvloed. 

We zijn geinteresseerd in de invloed van het E-veld op de dipolen 

in het randveld. Figuur 4-2b schetst een veldlijn van dit randveld. 

Bij de afleiding wordt gebruik gemaakt van een zg. "spiegelbeeldmeetplaat~ 

T 
d. 

t ------- --------------- T 
J. 

l 

Fig.4-2b Fig.4-2b 

r- rneefrbl:. 
::x:. 

~ '31.t.f\~l)la. ~ r >'/ 

We veronderstellen in de nu volgende afschatting dat het randveld zich 

uitstrekt tot een afstand d buiten de meetplaat en de veldlijn wordt 

eenvoudigheidshalve voorgesteld door een parabool of door een halve 

cirkel. Simulatie van de veldlijn door een cirkel of parabool wordt 

in de afschatting op blz.49 door elkaar gebruikt. 
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Om de rich ting van het E-veld in x= th te bepalen, wordt de vergelij

king van de veldlijn opgesteld. 
2 I 1 . . ld 1 2 Met y=d, x=d en y=ax wordt a=! d, zodat voor de ve dliJn ge t: y=ax . 

De richtingscoefficient van de raaklijn in x=h wordt nu:(~) 2 ~ 
)x.1=-r· 

Voor kleine hoeken geldt sino<.= tano<..,zodat nu: Ey:.(~)L {E/: IEI.~ ---("1-1) 

Toepassen vanJE.ds over de veldlijn geeft: 2-Y=/Ef.Jtd..en fEl=!r--·('1-.2) 
Invullen van(4-2) in(4-l) levert: Er= "i)---- ("1-3). 

Voor de kracht F op de pluslading van de dipool geldt F =q.E , voor y y y 
de kracht op de dipool geldt F (d' )=2q.E , invullen van 4-3 geeft : 

y ip y 

-c _ evl~ ____ r11_'-i' 
I 'jCd.i.p) - "]( C(2. L: ~ 

Het totale aantal dipolen(Nd) in het randveld van de meetplaat, bij 

breedte b van deze plaat, is 

Voor de totale kracht op alle dipolen in het randveld vinden we zo, 

'L c9Y~'l~ ( ) Fy C 1:.~~ = NJ.. r1cct.:p) = 7\ d.. A, - - - - - l.f- 5 

De volgende afschattingen warden gemaakt: 

-3 
voor de afstand meetplaat-water nemen we d=lO m; 

amplitude wisselspanning.,,.=500 V , 

(den -Y- zijn gecorreleerd i.v.m. doorslagspanning(Vd=l0
6 

V/m)). 

Voor het dipoolmoment ~ =q.2h vullen we de in Hfst.l,grafiek 1-3, 

gevonden waarden in. 

Dit geeft voor specifiek oppervlak A =50. lo-20 m2 , 
s -30 

een dipoolmoment ff- =2,5. 10 Cm.:( DPL monolaag) 
-2 

Breedte meetplaat b =5. 10 m. 

Invullen van de ze w aarden in 4-5 leve rt op : Ty ( !.L) ""' 2 . u:/ N. 

Deze kracht geeft een variatie in de oppervlaktespanning c:f van: 

t.cr = Tr~·~) = 'I· 10
6 N/m. 
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4-3 Detectie --------
In enkele verkennende experimenten zal worden geprobeerd de geschatte 

variatie van (J volgens paragraaf 4-2, m.b.v. de Cahn-electrobalans 

(is Wilhelmy-balans) te meten. 

Eerst is een experiment gedaan op zuiver water, om de ordegrootte van 

storingen te bepalen. Waarschijnlijk t.g.v. gebouwtrillingen meten we 

een stoorsignaal met frequentie4 a 4.5 Hz.cnamplitude 2,5. I0-
7
N(zie 

fig.4-4). Rekenen we dit om naar een oppervlaktespanningsvariatie, 

(dan moeten we deze amplitude delen door de omtrek van het Wilhelmy

plaatje 0=4.I0-
2
m), dan is A0-~6.io"Hjm. 

We zien deze storing ligt in de ordegrootte van de te detecteren 

oppervlaktespanningsvariatie. 

In figuur 4-3 is een schematisch overzicht van de meetopstelling getekend. 

5" __ ;,. 
1 r-rtJUUl 

•v I ' 
'It 

2. -1- 3~ I./ 
L-t I II 

I 
I ._ 
I 

....... 

'II 
,,. 'JI ~I I JI 'JI 

Fig. 4-3 

I: laagfrequente generator plus versterker 

2: kalomel elektrode 

3: meetplaat (5 X 6 cm) 

6r .. , 

,, . ,, 

4: Wilhelmy-plaatje 

5: electrobalans(Cahn) 

6: x-t schrijver(Kipp) 

In de experimenten is de frequentie van de potentiaal over de capaci

tei t (meetp laat-water) gevarieerd tussen 0.5-4 Hz, met een amplitude 
-3 

van 500 V, waarbij de afstand meetplaat-water 10 m bedraagt. 

Het Wilhelmy-plaatj e wordt op een afstand Ax= TI cm van de meetplaat 

geplaatst. Geexperimenteerd is met een DPL monolaag. 
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4-5 Resultaten 

In fig.4-4 is het stoorveld t.g.v. gebouwtrillingen weergegeven(zie 4-3). 

De trog is gevuld met zuiver water ~2~~~E monolaag. 

Inschakelen van wisselend E-veld heeft geen meetbare invloed op het 

stoorsignaal(niet ingetekend). 

I 

~ 
1 ~ECO~QE 

Fig.4-4 Stoorveld; geen monolaag 

Figuur 4-5 bestaat uit twee delen. Curve van t=t 1 tot t=t2 geeft stoor

veld t.g.v. gebouwtrillingen, voor trog gevuld met water E!~~ monolaag(DPL). 

Op t=t
2 

wordt wisselend E-veld, frequentie 2 Hz en amplitude 500 V, 

ingeschakeld. 
i 

!--_, ..... __ -_ -_ -~-~ l:jJ~~ 
! 

' I ' 

--.l--- -~ - ---+---+-----
' I I i I l 

j ; 

Fig.4-5 

I 
L 
I 
i 
I 

:~ 
• l 
f, 
t: 
" 

a) Van t
1 

tot t
2 

stoorvcld; met monolaag(DPL) 

b) Op t=t
2 

E-veld( v =2 Hz, IY1=500 V) ingeschakeld 

In vergelijking met de ruis is er een meetbaar effect. Wegens tijdgebre1-. 

is niet diepe:t ingegaan op dit effect, o,a. de vraag of de"geregistreerde 

golf" transversaal dan wel longitudinaal is wordt niet beantwoord. 

Op grond van de gegeven resultaten uit deze verkennende experimenten, 

zal nader onderzoek naar dit effect worden gepleegd. 
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De 226Ra-bron 

De bron bestaat uit een dunne folie, opgebouwd uit een aantal lagen 

(zie fig. Al). De afmetingen zijn: lengte---20mm 

breedte--17.Smm 

dikte----O.IS-0.2mm 
226 De Ra-bron is een OC.. -bron, met sterkte Sr-Ci. 

------- t 1.Smtrl----~>w-" 

/ ; 
/ ff!--6 ........ -j"' 

/ / 
/ / 

/ ,/ 
/ 

O· 'S"---~----~----1-.L+---~ 
o.~ ...... --.- ...._ ___ _,_ ___ ---1.-1-.J------"" 

goud-palladium legering ( ± 2rm) 

goud laagj e ( t I f' m) zilver achtergrond(O.IS-0.2mm) 
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In deze bijlage worden A</Jv-.x. en(Ln)Ampl. V'\ x voor enige onvol

ledige meetseries graf isch weergegeven, te weten 

I- c10-zuur 

2- DPL 

7t E=l 8 mN/m 

)( E=26 mN/m 

W=S.24; W=2.62; u.1=1.05 rad/s. 

W = 2 • 6 2 ; w =I • 0 5 rad Is • 

adl) Weergegeven in grafieken Bl t/m 3. 

"]( -en u-metingen zijn goed gelukt en zijn dan ook in het 

verslag verwerkt(zie tabel 3-2). 

De ~Y- -meting geeft bij uJ =S·Z'I en U} =2.62 rad/s 

een slechte lineaire aanpassing voor de /3 -bepaling en 

is de meting voor U) =I.OS rad/s niet verwerkbaar. 

LU ){ lM"'] s [rt\'] Sfk 

S.24 17.3 + 2.4 8 :t 4 o.s !0.3 

2.62 JO .,. I 7 : 3 0.7!'0.4 

ad2) Weergegeven in grafieken B4,5. 

De]"( -meting is volledig mislukt voor W=2.62 en l.U=J.05 rad/s. 

De u-meting geeft voor de amplitudeverhouding in een aantal 

meetpunten waarden aan groter dan I. Dit is onmogelijk bij het 

meten van verplaatsingen. Oorzaak is niet bekend. 

De 6-V -meting is voor W =2.62 rad/s niet verwerkbaar orildat 

we te maken hebben met staande golven(zie blz .• 21). " 

Voor UJ =I.OS rad/sis het stoorveld tevens te groot. 
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Graf iek Bl, f aseverschil en amplitude versus plaats x in de trog 
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9E~~i~~ ~~' faseverschil en amplitude versus plaats x in de trog 
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~E~~!~~ ~2' faseverschil en amplitude versus plaats x in de trog 
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