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Same.nva,ttbr.g 

In dlt a.fi.t>:t.udeMjaaJL .{A ondvtzoe.k. ve.JVUc.ht na.aJL he.t ei.Mwc.he. ge.dJz.a.g va.n 

mono.la.gen va.n oppeJtv.ta.kte.-a.c.ti.e.ve. .t>.to66e.n. HJ..vc.bJ..j .{A ge.b1t..cdk. ge.ma.a.kt va.n 

de. doo1t.. V1t... va.n den Te.mpe..t e.n V1t... Luc.M.t>e.n on,twJ..k.k.ei.de. LONGITUVINALE GOLF:

TECHNIEK. Ve. voalt.. de.ze. ga.tve.n ge.blt..cdkte. ha.1t..man.{Ac.he. oppe.Jt..vla.k..te.va.Jt..J..ai:l.e..-6 

ha.dde.n e.e.n fi1t..e.que.n.tJ..e. .tu.6.t>e.n de. 20 e.n 500 Hz. 

Ve. 1t..e.de.ne.n vaalt.. dlt ondeJtzoe.k. wa.1t..e.n: 

- ulib1t..ucli.ng va.n he.t , .te me.ten 61t..e.que.n.tJ..e.be.1t..uk., an:twJ..k.k.e.Ung va.n e.e.n 
I 

voalt.. onze. va.kgJt..Oe.p nJ..e.uwe. me.e..tme.thade. 

- .toe.t6J..ng va.n de. .t>uggi-0.tle. ( va.n de.n Tempel., Luc.M-Oe.n) da;t e..ta;,wc.he. 

uge.n-Oc.ha.ppe.n va.n me.mbJt..a.ne.n moge.Ujk. e.e.n Jt..o.t .t>pe.le.n bJ..j he.t .tlt..a.n-OpoJit 

va.n a.c.ti.e.pa.te.rr..tlai.e.n daalt.. ze.nuwc.e..t.e.en. 

Ve. e.xpeJLJ..me.n.te.n zJ..j n ve.JVUc.h.t met e.e.n ge.bauwde. me.e..top-0.tei.ling, ge.bM e.e.1t..d 

op e.e.n me.e..tme..thode. be..-6c.hlt..e.ve.n J..n de. lJ...teJta..tUUJt... EnJ..ge. p!ta..k.:tiAc.he. ve.1t..be..te.

!Ung e.n u j n a.a.ng e.b1t..a.c.h.t, .te!WU. j .e. bJ.. j be.ha1t..e.nde. .the.o!Ue. .{A ulig e.b1t..ud. 

Ve. vvr.weJtk.J..ng va.n de. me.e..tlt..e..-6uUa.te.n met de.ze. .the.o!Ue. ga.fi e.e.n goe.de. oveJte.e.n
-0.te.mmlng bJ..nne.n de. e.xpeJLJ..me.n.tei.e. fiou.t. 

Op git.and va.n de. veJL!Uc.h.te. e.xpeJLJ..me.n.te.n e.n .e.J...te.1t..a.tw.vu,:tiulle. zJ..jn a.a.nwJ..jzJ..nge.n 

ge.vonde.n da..t bJ..j ze.nuwge..te.J..cli.ng J..nde.Jt..da.a.d ei.Mwc.he. efifie.c..ten e.e.n weze.n.e.J..jk.e 
Ml -Opel.en. 
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Hoofdstuk -1-

Naar aanleiding van contacten met Dr.M.van den Tempel (Unilever Research 

Laboratorium, Vlaardingen) en Drs. F.Wildeboer (afdeling Fysiologie, 

K.U.Nijmegen) wordt in de vakgroep 'Analyse van Fysische Meetmethoden' 

aan de afdeling der Technische Natuurkunde onderzoek verricht naar het 

statische en het dynamische gedrag van monomoleculaire lagen van oppervlak

te-actieve stoffen op water. 

In het kader van de dynamische tak van dit project worden metingen verricht 

aan gegenereerde !~~~fE~~fg!!~_g£!y~g: zich in het oppervlak voortplantende 

verstoringen in de concentratie van het oppervlakte-actieve materiaal en 

de daarmee samenhangende oppervlaktespanningsvariaties. 

Omdat het onderzoek zich tot nu toe zich richtte op het longsurfactant 

lagen de frequenties van deze verstoringen rond de 1 Hz: de lage (ademha

lings) frequenties. 

In dit afstudeerjaar is onderzoek verricht naar het gedrag van monolagen 

bij hogere frequenties (20-500 Hz). De redenen hiervoor waren: 

- uitbreiding van het meetbereik en de daarmee samenhangende elastische 

parameters van de monolaag, 

- toetsing van een suggestie van van den Tempel en Lucassen dat elasto

viskeuse effecten in membranen mogelijk samenhangen met het transport 

van actiepotentialen in zenuwcellen. 

Hiertoe is een opstelling gebouwd, gebaseerd op een in de literatuur be -

schreven meetmethode(l). 

In hoofdstuk:l van dit verslag za! worden ingegaan op het verschijnsel van de 

longitudinale golf. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de meetopstelling. 

Hoofdstuk 3 geeft de.theorie waarmee het meetsys~eem kan warden beschreven, 

een theorie waarmee ook de Wilhelmy-methode (waarmee oppervlaktespanningen 

worden gemeten) kan warden verfijnd. Hoofdstuk 4 geeft de resultaten van 

metingen verricht aan stoffen die gedeeltelijk in het verlengde liggen van 

eerder in onze groep verrichte metingen bij lage frequenties, gedeeltelijk 

liggen in de richting van materialen waaruit zenuwmembranen zijn opgebouwd. 

Hoofdstuk 5 toont aan de hand van literatuur-gegevens en de metingen uit 

hoofdstuk 4 aan, dat de mogelijkheid niet uitgesloten mag worden geacht dat 

elasto-viskeuse verschijnselen optreden in zenuwmembranen, waarbij ze dan 

tevens een mogelijke rol hebben bij het ontstaan van actiepotentialen. 

Dit hoofdstuk is een eerste aanzet tot een verfijning van het Hoggkin-

Huxley model <20) 
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In het grensvlak tussen twee zuivere media treedt het verschijnsel van 

de oppervlaktespanning op als gevolg van het verschil in moleculaire 

attractiekrachten aan weerszijde van het grensvlak. 

In ans geval wordt het grensvlak gevormd door het oppervlak van water 

in een rechthoekige Langmuir-trog (fig. I.I) 

' FIG. 1. 1 

~ Sc.hema.t.udie vooJt6:telUng va.n. de. La.ngmtUA.tltog me:t wa.tVt, wa.aJWp 
oppVtvla.k:te a.c.U.e6 ma.tvUa.ai.. -iA a.a.ngebJta.c.h:t ..i.n he:t ~ c.hucU.ng~ vla.k. 
:tu.6~ en wa.tVt en luc..h:t. 

Door op dit oppervlak zgn. oppevlakte-actieve staff en aan te brengen 

kan de oppervlaktespanning warden verlaagd. 

De ~ate waarin dit gebeurt is afhankelijk van: 

- de concentratie van genoemde stof fen. Als deze concentratie zo laag 

is dat zich een twee-dimensionale structuur vormt (m.a.w.: de molekulen 

bevinden zich in het oppervlak; er treedt geen stapeling op) dan spre

ken we van een monolaag 

de temperatuur (zie fig.1.2) 

de oplosbaar.heid van de stof in water. Voor de meeste door ons gebruikte 

materialen geldt dat de oplosbaarheid zeer slecht is zodat mag warden 

aangenomen dat alle molekulen zich in het oppervlak bevinden. Bij beter 

oplosbaar materiaal zal zich een evenwicht instellen tussen het aantal 

molekulen in het water en in het oppervlak(2). 

Een van de meest in het oog springende eigenschappen van een monolaag 

is de elasticiteit e: : 

e: = A s,o 
( !.2_ ) 

A o A s,o s 

{t.3.1) 

waarbij geldt:' A is het totaal oppervlak per molekuul (totaal opper-s ,o 
vlak gedeeld door het aantal molekulen) 

o is de oppervlaktespanning 

o is het differentiaalteken 
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Deze elasticiteit is te vergelijken met de elasticiteit van een met spanning 

S gespannen membraan. 

Voor een oppervlak zonder monolaag geldt volgens 1.3.1 e = O. 

De elastische eigenschap zorgt ervoor dat verstoringen zich in het opper

vlak kunnen voortplanten, hetgeen in§ 3.1 zal worden berekend. 

De oppervlaktespanning cr kunnen we, als functie van het aantal molekulen 

op het oppervlak, meten met de Wilhelmy-methode (6 , 7). De elasticiteit 

is uit deze meting te berekenen (fig. -1.2) 

72 

-E -:c: 
E -
. 
& 
0 

'Ir . 
0 

0 
A 

.6, 0 .opecin~ek oppe.Jr.vlak (1o- 20m2) 
(oppeJtvlak peJt molekuui.) 

FIG. 1. 2 --------
OppeJtvlak peJL mole.liuu.l. a.l.6 fiunc.tle. van de oppe.Jr.vlakte.opann.i..n.g_ · 
Teve.no ~ a.angegeve.n hoe u1.1:. deze. .&~clte. fwJr.ve de. e.la.o.:Uci
te-l;t te. beJLekenen. vai..:t.. 

Als we def inieren: 

oppervlakte-druk = oppervlaktespanning van het zuivere oppervlak 

- oppervlaktespanning van de monolaag 

ofwel: 

7r=cr-cr 
w 

(1.3.2) 
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dan zien we dat de oppervlaktedruk de invloed van de monolaag op het opper

vlak weergeeft. 

Voor zuiver water geldt: 

cr = 72.10-3 N/m (1.3.3) 

Zowel de elastische eigenschappen als de viskositeit van de monolaag kun

nen warden bepaald met de zogenaa.mde LONGITUDINALE GOLF - TECHNIEK, ont

wikkeld door Lucassen en van den Tempel {l,3) 

Deze techniek komt er op neer dat bij een rechthoekig oppervlak A aan 

een zijde een kleine, sinusvormige oppervlaktevariatie wordt aangebracht 

(fig. 1 • 3) : 

A't) =A + b.u cos(w t) (I.3.4) 
0 

A(t) is het oppervlak op tijd'stip t, 

A is het evenwichtsoppervlak 
0 

b is de breedte van de bak 

u is de amplitude van de verstoring 

w is de hoekfrequentie 

Als_ voorwaarde hierbij moet gelden u << golflengte 

Variatie van het oppervlak, bij gelijkblijvend aantal oppervlakte-aktieve 

molekulen, veroorzaakt een verandering in de concentratie van deze moleku

len. De hierdoor ontstane verstoring van de oppervlaktespanning zal zich 
. . 

over het oppervlak voortplanten. De verstoring is detecteerbaar door lood-

recht op de voortplantingsrichting een licht plaatje in het oppervlak 

te hangen dat zal gaan meebewegen. 

Bij verstoringen als in 1.3.4 zal het gevolg zijn,een longitudinale golf 

met golflengte I. en dempingsf actor S • 

Het golfgetal K is gedefinieerd als: 

K = 2rr/?A 

FIG. 1. 3 

Sc.hema.:ti...6 c.he vooJUite.lUng va.n de La.ngmu.i.Jr,tJwg wa.aJvi..n een ktun.e 
ve.JUito!U.n.g va.n het oppeJtv.ta.k wo4dt aan.gebJta.c.ht. 
E.tr. moet ge.lden----d.a.t. . u. « A 

(I .3.5) 



We kunnen de oppervlaktespanningsgolf als volgt beschrijven: 

-ex cr(x,t) = 0 COS( Wt - KX + ~) e 

x is de af stand vanaf de oorsprong van de verstoring 

-s-

(1.3.6) 

~ is een fasehoek, bepaald door het begintijdstip van de meting 

a is de amplitude van de oppervlaktespanningsvariaties ter plaatse 

van de verstoring 

In dit verslag zal;naast 1.3.6 oak de complexe schrijfwijze gebruikt warden: 

( t) A j( wt - KX + ~) - ex cr x, =- cre 

Als we het complexe golfgetal k schrijven als: 

k = K - je 

geldt: 
cr =a ej( wt - kx + ~) 

N.B.: j =v'--=T 

(1.3.7) 

(1.3.8) 

(1.3.9) 
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Hoofdstuk 2 

Voor het aan een monolaag opdringen van verstoringen met frequenties hoger 

dan 100 Hz is door Lucassen(I) voor het eerst gebruik gemaakt van een 

audio-versterker met twee luidsprekers. 

Hie4toe was een lichte, metalen barriere bevestigd aan de conus van twee 

uit-fase gemonteerde luidsprekers, als in fig 2.1 schematisch aangegeven. 

~ 

f:IG. 2. 1 

He,t doolt Luc.a.6.oe.n. ge.bltLU.k-te. .oy.o
.te.em,wa.aJtbi..j :twee. J..n. .te.ge.n.6Me. 
a.a.n.ge..olo.te.n. l1Li.d6p1te.ke.lt.6 e.e.n. 
baJTJtJ.,Vr..e. e.ve.YIWJ..j cUg a.an ha wa.
.te.1toppe.1tvla.k doe.n. be.we.gen., om 
a.id.Uh e.e.n. lon.gliucli..n.a.le. gol6 .te e e.n.e.Jte.Jten. 

---/'7"'"/,.-~/--/~,.-~-11!,~~,---;~~,--~,---,--,--- _I 

Een kristalelement (platenspelerelement!) detecteerde m.b.v. een metalen plaatje 

dat in de monolaag stak de longitudinale golf in de monolaag; de uitgangsspanning 

van de detector werd gemeten als functie van de af stand tussen de barriere en 

de detector. 

Met behulp van een oscilloscoop werden het ingangs- ( =versterker-) signaal 

en het uitgangs- ( = detector~ ) signaal zichtbaar gemaakt. Uit de ontstane 

Lissajous-f iguren kon de golflengte A warden bepaald. Uit de verzwakking 

van het uitgangssignaal was de dempingsfactor 8 te berekenen. 

Bij deze meetmethode werd ervan uitgegaan dat aan de detector teruggekaatste 

golven geen rol speelden bij het bepalen van A en 8. 

De opzet zoals die door Lucassen gegeven is, is iets gemodificeerd overge

nomen (§ 2.2). 

De bepaling van A en B geschiedt op een andere wijze, en is beschreven 

in hoofdstuk 3. 

De door ons gebruikte meetopstelling bestaat uit[de volgende onderdelen 

(fig 2. 2) 

I. rechthoekige teflon trog, met 3 maal gedestillerd water. 

2. fasegevoelige versterker (lock-in amplifier) 



13 

0 

FIG. 2.2 --------
Sehemat<Aehe weeJLgave van de mee.top~tei.Llng: 
1. Langmuitl.-btog 8. Jtegei.bMe weeMtand 
2. 6M egevoilige veMte1tke1t 9. wagen voo!t de.teeto!t 
3. aucUo-veMteJtkeJt 10. ve1tpla.a..tl>ing~opneme1t 
4. luid6p1teke1t 11. X-Y-~eh!tijveJt 
5. baJtJz.ieJte 12. o~eiUMeoop 
6. de.teeto!t (M.V.ei.ement) 13. Wilhei.my-bala~ 
7. mee.tveMteJtkeJt 

I ...... 
I 



3. audio-versterker met 

3a. luidspreker 
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4. barriere: perspex asje waaraan een geparafineerd metalen plaatje is 

bevestigd. 

5. magneto-dynamisch (platenspeler) element, waaraan een geparafineerd de

tectorplaatje is bevestigd; 
0

het geheel staat op een wagentje. 

6. motor om de wagen met de detector in de lengte-richting van de trog 

kan warden getrokken. 
a 6 .regelbare weerstand, gekoppeld aan de wagen. Hiermee wordt de plaats 

van de detector bepaald. 

7. verplaatsingsopnem:er.om de amplitude van de barrierebeweging als functie 

van de tijd te meten. 

8. oscilloscoop 

9. X-Y schrijver om de uitgangsspanning van de fasegevoelige versterker 

tegen de af stand tussen barriere en detector te registreren. 

IO.Wilhelmy balans om de oppervlakte spanning te meten. 

Voor nadere gegevens: zie tabel I. 

TABEL I: lijst van gebruikte apparatuur en materialen. 
~E~!~!:!:!!:!! : 
lock-in amplifier: PAR 122 
versterkers: audio versterker: QUAD 50 E 

meet versterker: Ectron 
luidspreker: Philips AD 9710/M8 
platenspeler element: Shure M75 B type 2 
Verplaatsingsopnemer: EM! SE 351/01 
wilhelmy balans: Beckman LM600 
x-y schrijver: Hewlett packard 

afmetingen barriere: 100 x 4.8 x 0.1 mm (gewicht:l.91 gram) 
detector: 24 x 4.5 x0.05 mm (gewicht: 0.2 gram) 

Material en: 

ethanol en chloroform (p.a~): Merck 
n~ hexaan: Aldrich Europe 
Cholesterol: Merck 
DPL (dipalmitoyl lecithine): Koch & Light 
Phosfatidyl ethanol amine: Sigma 
Brain Extract type V: Sigma 

(dit bevat in gewichtsprocenten: 
80 % phosfatidyl ethanolamine, .5% Phosfatidyl choline, 5% Phosfa
tidyl serine, 5% Sphtngomyeline, 5% Cerebrosiden) 



-9-

ad 2) de fasegevoelige versterker bevat een sinusgenerator. De hierdoor 

afgegeven sinus met instelbare frequentie wordt gebruikt om: 

I. via de audio-versterker de barriere te sturen 

2. als referentie te dienen voor het door de detector afgegeven 

signaal. 

Het uitgangssignaal van de f asegevoelige versterker is 

de over een (instelbare) tijd gemiddelde waarde van de 

component van het detectorsignaal met dezelfde frequentie 

als het referentiesignaal. -neze component is te meten onder 

een instelbare fasehoek ~fgv met het referentiesignaal. 

(fig. 2.3) 

FIG. 2.3 

Ve. ge.me.te.n .6pa.nvu'..ng V • L. Woll.dt 

\\ .. r::·::·.·.- ::· .. ,· 
p..<..C.1<. - u.p 

ontbonde.n -i..n c.ompone.nte.n • Ve. c.ompo
ne.nt -i..n de. Jr.ic.h:ti..ng va.n de. -i..ng u:tel
de. 6116e.hoek ~ 6gv voll.m:t de. u.lt~a.ng.6-

.6pa.nvu'..ng. Vooll. bkj :twee. ve.JUic.hLle.e.nde 
6116 e.ho ek.en :te. me.ten -i..6 he::t .6-i..g na.al 

\ I 
\ 

. . van ':t p-i..c.k.-u.p element we.ell. .6a.me.n :te 
• ••• I ,le.~ .6.te.ilen. 

./ 
.~ ·~: 

: Y,.,,e,,'e ( ~.o) 

Uit deze beschrijving van het uitgangssignaal van de fasegevoelige 

versterker volgt dat het volledige signaal samengesteld kan warden 

uit twee gelijktijdig gemeten, over ~§.!:<!.:_a.aide hoeken ~fgv' 
uitgangssignalen 

Zoals we in §3.3 zullen zien, is bij de bepaling van de golfparameters 

uit de metingen de fasedraaiing,geintroduceerd door de apparatuur, 

niet van belang als we meten bij vaste frequentie. 

De getr..eten signalen zien er uit als in figuur 2.J.a 

De snelle variaties worden veroorzaakt door de 

Lt~) 

FIG. 2. 3a. 

VooJc..bee.i.d van een me.t 
de. 6116 egevoe.1.-i..ge ve.JUi:tell.
k.e1t g e.me.te.n .6-i..g na.a1.. 
h0Jr.izonta.ai.:a.6-0:ta.nd L 
veJt.t-i..ktUti:.6pann-i..ng eve.Yl.ll.e
cli.g me.t if> 
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eveneens aanwezige transversale golven. De golflengte van deze 

golven wordt bepaald door de oppervlaktespanningc;,s) 

Tenslotte de redenen om met een fasegevoelige versterker te: meten: 

(in plaats van, zeals Lucassen, een oscilloscoop)' 

- de detector gaf een slechte signaal-ruis verhouding, waardoor het 

bepalen van de amplitude erg moeilijk is met een oscilloscoop. 

het onderscheiden van longitudinale en transversale golven is met 

een oscilloscoop praktisch onmogelijk. Bij het gebruik van de 

fasegevoelige versterker is hierover geen twijfel mogelijk. 

ad 3) De Philips luidspreker is gebruikt vanwege zijn grote vermogen en 

brede spectrum. Het vermogen maakt het mogelijk om een kleine extra 

massa aan de conus te bevestigen zonder, zeals uit de metingen bleek, 

de beweging te beinvloeden. 

Oorspronkelijk had de luidspreker een 2 delige conus .(fig. 2.4): 

een grote, beweeglijke lage tonen conus en 

een kleine, stijve hoge tonen conus 

• • • 

FIG. 2.4 --------
Ve bevu.ti.g.lng va.n de baJVU..eJr.e. a.a.n 
de .e.u.lc:U pJtekeJr. * 1 * . Te o ndeJl.6 c.he.lden 
z,ljn de hoge-tonenc.oncu, 2 en de .la.ge 
tonen c.oncu, 3. Het gu.ti.ppel.de dee! 
-L6 .ln de meetop-0te.Lllng veJWJ.ljdeJtd 

Het grootste deel van de lage tonen conus is verwijderd, om de volgen

de redenen: 

- kleinere omvang (beter passend in de opstelling) 

- minder luchttrillingen om de detector te beinvloeden 

- minder demping van de spoel, waardoor een aangeboden signaal beter 

gevolgd wordt. 

In het midden van de luidspreker is een klein, kunststof ringetje 

gelijmd waarinde as van de barriere klemmend past. 



-11-

ad 4) De barriere bestaat uit 3 delen (fig. 2.5) 

- een kunststof asje ( diameter 2 mm) 

een metal en asj e dat bij de verplaatsingsopnemer hoort 

- een geparafineerd metalen plaatje: de eigenlijke barriere 

Het paraf ineren heef t als functie het verkleinen van de contact

hoek tussen metaal en vloeistofoppervlak. Dit resulteert in een 

betere overdracht van de barrierebeweging op de monolaag. 

g. 

,-
E!q~-g~~a; bovena.a.nz~ch.t 

1 ,4cJiema..:tl6c,he. opbouw van de. baJV'UeJLe.• 

, 

1. k.wv.iu:ton cuje 
2. me:tale.n. cuje vooJt de ve.Jtpla.a;to~n.g-0-

opneme.Jt 
· -3. me.:tdle.n. pla.a:tj e. deel._ van. de. baJL

~e.Jte da:t de. mon.olaag ve;u,:tooJt:t 

FIG. 2.5b~ z~ja.a.n~ch.t 

I, 

ad 5) Het magneto-dynamische platenspeler element dat als detector is ge

bruikt werkt globaal als volgt (l 6): 

een magnetisch asje, waarop bij normaal gebruik de naald is bevestigd, 

beweegt in twee onderling loodrechte spoeltjes. De fluxverandering 

in deze spoeltjes is evenredig met de snelheid van het asje, 

De uitgangsspanning is dus oak evenredig met de snelheid van dit asje. 

Om deze constructie geschikt te maken voor metingen aan monolagen 

is de naald vervangen door een metalen staafje waaraan een metalen 

plaatje is gesoldeerd. De beweging van dit plaatje in een monolaag 

komt,als we de situatie vertalen naar die bij het af spelen van een 

plaat op een platenspeler, neer op een vertikale beweging van de naald 

in de groef (fig. 2.6) 

\ 

1· 

FIG. 2.6: --------
de:tectoJt-e.leme.n:t ge.b!UU.k.:t a1.4 : 
a.. pla:te.tUi pe.leJLe.lemen:t 

' l 

b. lon.g-<.xuclin.ale. gol6-de.:te.ctoJt 
o nde.Jtde.le.n: 1:-Yiaa:ea--
2. de.:te.ctoJtpla.a..:tje. 
3. h!Li.A me:t aatUilu-<xpe.n.nen 
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Zoals in par. 2.2 is aangegeven is de door een platenspeler-element afge

geven spanning evenredig met de snelheid van de naald. In de meetsituatie 

is de spanning dus evenredig met de snelheid van de deeltjes in de monolaag 

(zie tevens par.3.2) 

Om de overdracht van de barriere op de monolaag te onderzoek7n, is in graf iek 

2.I de uitgangsspanning van de detector uitgezet tegen de amplitude van de 

barriere. Dit is gemeten bij vaste frequentie (200 Hz) en vaste afstand 

tussen barriere en detector. 

We zien dat de gemeten snelheid van de monolaag evenredig is met de amplitu

de van de barriere, en stellen dat (vanwege de harmonische beweging waarvoor 

geldt dat de·snelheid evenredig is met de amplitude van een golf bij vaste 

frequentie) de snelheid van de deeltjes in de monolaag evenredig is met 

de snelheid van de barriere. 

GRAF. 2.1 

UUga.ng.6.6pa.nn-lng va.n 
de nMegevoe.Uge veJt~ 
.6teJtkeJt a.l6 fiunctle va.n 
de ui.tga.ng.6.6pa.nn-lng va.n 
de veJz.plaa.t.6ing.6opnemeJt. 
Ve ui.tga.ng.6.6pa.nn-lng va.n 
de detec:toJr. blijkt Jr.ec.h.t · 
evenJr.ecUg met de a.mpli
tu.de va.n>.de baJr.JUeJte. 
Ge.mete.n ~ bij e.e.n fiJr.e.
que.ntle va.n 200 Hz. 

Twee a.fi.6ta.nden .:tu.6.6en 
dete.c;toJr. e.n baJr.JUeJte Z,(.J n 
gemete.n: 

Gl" 2.3 cm 
~ 2.6 cm 

J 

I 

uitgangsspanning verpl. opn.(mVl 
5 IO 
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• 4 Aam:naken en opbrengen van monolaag 

De oppervlakte-actieve staff en die gebruikt warden om monolagen te maken 

zijn i.h.a. in vaste vorm verkrijgbaar. 

Om ze op het wateroppervlak te kunnen aanbrengen warden ze opgelost in een 

vluchtig oplosmiddel. De aldus verkregen oplossing wordt met een micropipet 

op het oppervlak aangebracht, als in figuur 2.8. De oplossing zal zich over 

het oppervlak verspreiden, het oplosmiddel verdampt en de oppervlakte-actieve 

stof blijft achter. Uit de opgespoten hoeveelheid oplossing valt het aantal 

molekulen op het oppervlak te berekenen, waarmee de concentratie bekend is. 

TABEL II 

gebruikte monolaagmaterialen met aplosmiddelen; tussen haakjes de volumefrac-

ties, tevens is aangegeven de concentratie. 

stof oplosmiddel 1 

Cholesterol ethanol (1) 
phosphatidyl 
thanol amine II 

D.P.L. II 

Brain extract II 

© 

FIG. Z. 8 

He.t a.a.n.bJLen.gen. va.n. de oplo.M..i.n.9· 
1. mlCJLOp..i.pe;t 
Z. 3 maal gedeii:ti.ll.eJLd wa.teJL 

oplosmiddel 2 

n-hexaan (5) 

chloroform (5) 

n-he&aan (2) 

chloroform (5) 

concentratie 
(mg/cc) 

Ve p..i.pe;t woJLcit on.deJL een. k.le..i.n.e hoek. vla.k. boven. he.t oppeJLvla.k. gebJLa.ch:t 
wa.a11.n. a. de oplo.o.ob1.9 la.n.gza.a.m woJLcit opgebJLa.ch:t. 
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We kunnen ons voorstellen dat wanneer de (brede) barriere met grote 

amplitude het wateroppervlak en de monolaag verstoort, dit gevolgen kan heb

ben voor het aantal molekulen op het oppervlak:. de barriere kan de molekulen 

het water inslaan( l) 

Om hiervan een schatting te verkrijgen wordt de evenwichts-oppervlaktespan

ning met de Wilhelmy-methode gemeten. De met cr evenredige spanning wordt 

op een X-t-schrijver gezet, waarna de barriere-amplitude wordt vergroot. 

Fig. 2.7 toont een dergelijke meting (gestileerd) voor D.P.L. bij een fre

quentie van 200 Hz. 

We zien dat bij grote amplitude(~ 0.1 mm) de oppervlaktespanning toeneemt: 

0.5 10-3 N/m.minuut 

-6 De bij de metingen gebruikte amplitude ligt beneden de 10.10 m, voor hogere 
-6 frequenties zelfs beneden de 5.10 m, waardoor 

00 -3 
~ < 0.05 10 N/m.minuut 

Bij een meettijd van ongeveer 30 minuten kan t.g.v. de invloed van de barriere

amplitude op de oppervlaktespanning een verschil in ontstaan van 

~cr ~ 1 a 1.5 10-3 N/m 

0 3 

FIG. 2. 7 

Gu-ti.i.e.eJtde. we.eJr.ga.ve. van de. oppeAv.la.k:te.-J.ipa.n.rU.n.g ge.me..te.n. b-lj gJto:te. 
ve.M:to!Un.g va.n. he..t oppeJtv.la.k. dooJt de. baJUU.eJte.. 
ho!Uzo~ J.i:to.a,t. de. :Ujd -ln. m,ln.ute.n., ve.Jt.tlk.a.ai. de. oppeJtvla.k:tupanrU.n.g 
-ln. 1 o- N/m. Te.ve.n.J.i -lJ.i a.a.n.ge.ge.ve.n. wanne.eJz. de. baJUU.eJte.-ampWu.de. -lJ.i op-

~ ge.voeJtd. He.:t -0:Ujge.n. va.n. de. opp.J.ip. bUjk:t rU.e..t Jc.e.ve.M-lbe.l 
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Hoof dstuk 3 

3.1 .Ve.r~~nd tussen de longitudinale golf en daarvoor bepalende parameters 

Op grand van de wet van behoud van massa en de krachtenvergelijking voor 

de monolaag en het water in de bulk zijn door Crone( 6) de volgende verge

lijkingen opgesteld: 

0 (] 0 v TX·= -A It' -B v· · 

0 v -c £2. TX = 0 t -D (] 

waarin: 

v de snelheid van de deeltjes in de monolaag is, 

a de oppervlaktespanning, 

x de looprichting van de golf, 

t de tijd · 

A = I np/2w 

B = l !nPw 
2 

c = e: !le:I 
r 2 

D = we:. I I e: I 
]. 

e: = e: +J·;:. r . i 

n is de viskositeit van het water 

p is de dichtheid van het water 

(3.1.1) 

(3.1.2) 

9P grond van de analogie tussen de vergelijkingen 3.1.1 en .2, die het 

gedrag-van longitudinale golven in monolagen beschrijven, en de Telegraaf

vergelijkingen voor lange leidingen, worden 3.1.1 em .2 ook wel de 

'Telegraa~ergelijkingen'genoemd. In figuur 3.1 staat beschreven hoe we 

het assenstelsel vastleggen waarmee we kunnen rekenen. 

r 
f 
a 

FIG. 3.1 

VMtleggen va.n he..t geb!U.Uk.:te 
M.6en6tel.6e.l: na.aJt Jt..ec.ht6 .fo 
de 6-<.gUUJL k.omt oveJt..een me..t :t.oe
nemende x, na.aJt beneden k.omt 
oveJt..een me..t :t.oenemende z 
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Lopende golven die hieraan voldoen, in de positieve x-richting, kunnen 

we beschrijven: 

<J = 0 COS ( · - KX + Wt + cf> ) e - 13X 
r 

v = v cos( - KX + wt) 

. 
- 13x e 

(3.1.3) 

(3.1.4) 

waarin cf>. de fasehoek tussen cr en v is, ontstaan t.g.v. de complexe im-
r 

pedantie Z = cr Iv. (Deze impedantie volgt uit de analogie van 3.1 .1 en 

.2 met de telegraafvergelijkingen: vervang cr door de spanning en v door 

de stroom: Z = V/I ) 

Complex zijn .3 en .4 te schrijven als: 

<J = 0 ej( - KX +wt+ cj>r) - 13x 

e
j( - KX +wt) -13x 

v = v 
(3.1.3') 

(3.1.4') 

Def inieren we de impedantie voor naar positieve x lopende golven: 

Vullen we .3', .4' en:· 5 in in • 1 en • 2 dan vinden we: 

= (-jwA - B) 

= (-jwC - D) ejcf>r lz l 
r 

Uit .6 en .7 leiden we af: 
1 

( jK + 13) = {(jwA+B)(jwC+D)} 2 

Vullen we vervolgens .8 in in .6 onder voorwaarde dat 

K > 0 

13 > 0 

dan geldt: 

lz l eHr = 
r 

( jwA + B 
jwC + D 

Vul vervolgens de materiaalconstanten A,B,C,D in in .9: 

= ( jw/(np~2w) + ./(npr;l/2) 
,·WE + WE. 
" r i. 

(~.1.5) 

(3.1.6) 

(3.1.7) 

(3.1.8) 

(3.1.9) 



met e = arctg ( E I E.) 
r i. 

wordt de impedantie van de monolaag: 

voor naar positieve x lopende golven. 
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3.1.10) 

(3. I. 1 I ) 

Voor in negatieve x-richting lopende golven gelden de volgende oplossingen 

van de golfvergelijkingen: 

<J ... 
O ej( KX +wt+ $1) + Sx 

v ... v e j ( KX + Wt) + Sx 

waarmee .6 en .7 overgaan in 

= (-jwA - B) (jK+S) jz
1

1ej$1 

(j K+S) = (-j c - D) lz I ej$1 
1 

en .8 in 

(jK +a) = .:!:. (jwA + B)(jwC + D) 

Op grond van de eis dat ook nu 

K > 0 

a > o 
vinden we na invullen van .8' in 6 I • . . 

(3.1.3') 

(3.I.4') 

(3.1.6') 

(3 • 1 • 7 I) 

(3.1.8 1
) 

(3.1.9 1
) 

Tenslotte vullen we de materiaalconstanten A,B,C,D in in .9', met als 

uiteindelijk resultaat: 

= IZ I r 
(3.1.10) 

$1 = $r + 'IT' (3. 1. I I) 

Kortweg: een longitudinale golf die in positieve x-richting door een mo

nolaag beweegt, ziet als impedantie Z : 
'IT' e . r 

Z = (np /w) ! · I EI ! ej ( - 8 + 2 ) 
r 

zodat voor de oppervlaktespanning o en monolaagsnelheid v: 
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IJ 

( nP I w) ! · I c: I ! ·. _r 
= 

" 
(3.1.12) 

r 

arg( IJ ) - arg( v ) ( 'Ir e = --+-) 
r r 8 2 

(3.1.13) 

Voor de naar negatieve x lopende golf geldt 

crl 
-= (3.1.14) 

(3.1.15) 

Net als L~cassen <'1 ) l·~iden wij uit bovenstaande theorie VOOr $ en K 

af: 

3 1 
( l!!_ - e 

K = ( npw )4 sin ) (3. 1.16) 

lc:l
2 8 2 

3 1 ( l!!_ - e e = < 
npw ) (3. 1 • 17) 

lc:l
2 

) cos 
8 2 

Deze vergelijkingen gelden voor zowel naar positieve als naar negatieve 

x-waarden lopende golven. 

Uit .16 en .17 zien we dat wanneer het viskeuze effect in de monolaag 

0 is, ofwel E.. = 0, dat dan voor de verhouding van 8 en 

8 I K = cotg <-i--> = 0,41 

K geldt: 

(3.1.18) 

Voor de detector, die bestaat uit een pick-up element en een daaraan be

vestigd metalen plaatje (zie § 2.2), kunnen we ans een massa-veer systeem 

voorstellen. De massa is gelijk aan de massa van het detectorplaatje en 

het bevestigings-asje. De veerkonstante Q wordt uit de beweeglijkheid 

(compliantie) van de naald, zoals die door de fabrikant wordt opgegeven, 

afgeleid: 

Q = I c 
-3 Voor het gebruikte element wordt opgegeven C > 20.10 m/N, zodat de veer-

constante in ons modelsysteem voldoet aan 

Q < 50 N/m 
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De meetopstelling ziet er nu als volgt uit: (fig,3.2) 

in x = O bevindt zich het massa-veersysteem (detector) met massa m en veer

constante Q; het plaatj~ heef~ breedte b. 

in x = - L bevindt zich de barriere. 
u c..(..tl 

~ 

-L 0 

' 
FIG. 3. 2 --------
Sc.hema;ti.6 c.he. vaoJUi:telUng va.n de. me.i:tap.ti:telUng: 

x 

op x = 0 be.vind:t zic.h de. de.:te.c;toJL: e.e.n ma.&.6a.-ve.e.Jt .61J.6:Ce.em · me.:t .ma.&.6a. m 
e.n ve.e.1tc.on.6:ta.n:te. Q; he.:t de.:te.ct,i..e.pla.a.t.je hee6:t bJr.eed:te b 

op x = -L be.vind:t zic.h de. de baJVr.-!:e.1te 
Ve baJVU.e.1te bewe.e.g:t me.:t .6nelhud u c.a.6 w.t 
Ve. invai.le.nde gol6 za.l a.a.n he.:t de.:tec;to1tpla.a.:tje gedeeLte.Ujk. wall.den 
ge.1te6lec.:tee.1td, gedeeLte.Ujk. woJr.den dooJr.gela.:ten 
1Jlc.u: invaU.end (-<..) , :teJLUg ek.a.a.U;t (;t) en daoJr.gela.:ten ( d) 
Boven.6:te 6-lgu.uJt:zija.a.nzic.h:t;onde.JUi:te 6-lguUJt:bovena.a.nzic.h:t 
Het detectorplaatje dat in de monolaag steekt zal een gedeelte van een 

van de barriere (inkomende) golf doorlaten en een gedeelte terugkaatsen. 

Als we dan de inkomende, teruggekaatste en doorgelaten golven voorzien 
.. 

van de respectievelijke index "J.", "t" en "d", zal voor de golven gelden: 

... 
cos( wt - KX + $.) -sx v. = v. e 

l. l. l. 

= I Zr I O'. 
1. 

ej$r v. cos( 
1. 

wt - KX + 

= v cos( wt + KX + $ ) +sx 
Vt e t t 

= -lz I eHr vt cos( wt + KX O't r 

-sx 
Vd = Vd COS( wt - KX + $d) e 

$.) -sx e 
1. 

+ $ ) t e +sx 

O'd = 1zr1 ej$d Vd COS( wt - KX + $d) e-Sx 

(3.2,1} 

waarin v 1 de amplitude is van de snelheid van de monolaagdeeltjes ter 
~ 
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plaatse x = 0 (de detector) 

I Zr I e~<Pr is de impedantie van de monolaag voor naar positieve x 

lopende golven, 

$
11 

is een fasehoek bij de golf 

Als we aannemen dat de detector op het tijdstip t een uitwijking u uit de 

evenwichtsstand heef t 

u = u(t) 

dan werken op de massa m de volgende krachten: 

1 ... . ' als gevolg van de oppervlaktespanning: b(~. + a - crd) 
1 t 

2. 

3. 

als gevolg van de veer: Qu 
o2

u als gevolg van massatraagheid: m ~ 
ot

2 

De krachtenv.ergelijking wordt hiermee: 
2 

b( cr. +a - crd) + Qu = m 0 u 
i t ot2 

De continuiteitsvergelijking op x = 0 geeft~ 

v. + v = vd 
1 t 

Voor de uitwijking u geldt: 
·. 1 

u -·-.-v 
JW d 

Met .4 gaat .2 over in: 

( ) . 1 • 
b cri + crt - ad + jw Qvd = Jwmvd 

Invullen·van .I in .5: 

I 
bZr(vi - vt -vd) + jw Qvd = jwmvd 

Ter plaatse x = 0 geldt dan: 

Stellen we voor het gemak: 

v = v eHa 
ll ll 

dan gaat .7 over in: 

bZ ( V. - V -V ) + ~ = j<JD.V 
r 1 t d Jw d 

(3.2.2) 

(3.2.3) 

(3.2.4) 

(3.2.5) 

(3. 2. 6) 

(3.2. 7) 

(3.2.8) 

(3.2.9) 

hetgeen samen met .3 de mogelijkheid geeft Vt in Vi uit te drukken: 



) _g_( ) . ( ) bZ ( - 2V + . V. + V = JfllIIl V. + V r t Jf.ll 1 t 1 t 

Stel nu 
j fJl1Il + j_g_ 

ct = . , . w 

b z 
r 

dan volgt uit .10' en .II 

- ct 
Vt = ( 2+ C 

I 
1 v. 

1 

Als we hierin def inieren: 

2 c ,._ 
2 c

1 
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(3.2.10) 

(3.2.11) 

(3.2.12) 

(3. 2. 13) 

dan k.unnen we de teruggekaatste en de doorgelaten golf ter plaatse 

x = 0 uitdrukken in de snelheid van de invallende golf: 

v = ( - I 
1 ) V. (3.2.14) 

t c2 + 1 

vd • < 
c2 

1 ) v. (3.2.15) 
c2 + 1 

In appendix~ staat berekend hoe hieruit afgeleid wordt de.verhouding ~ 

tussen de doorgelaten golf ter plaatse x = 0 en de totale'golf ter 

plaatse x = -L (de barriere). 

Als we def inieren: 

b Im(Z ) 
r p =(----) 

w m + Q/w 

b Re(Z ) 
r R =(-----) 

wm + Q/w 

-SL E ={ ( P+l ) cos(KL) + R sin(KL)} e 

F ={-( P+l ) sin(KL) + R cos(KL)} e-SL 

dan eldt: 

= p + jR 
E + jF 

= (PE+ RF) + j(RE - PF) 
E2 + F2 

- COS(KL) 

- sin(KL) 

+SL e 
+SL 

e 

(3.2.16) 

(3.2.17) 

(3.2.18) 

(3.2.19) 

(3.2.20) 
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Vergelijking 3.2.20 geeft aan hoe de verhouding ~ is tussen de gedetec

teerde snelheid in de monolaag en de snelheid ter plaatse van de barriere 

in x = -L. 

De f asegevoelige versterker maakt het mogelijk deze verhouding ~ onder 

een vaste fasehoek $f ,tussen detectorsignaal en liet aan de versterker gv 
toegevoerde gignaal,te meten. 

Als alleen de longitudinale golf in de monolaag'en het massaveersysteem 

voor f asedraaiing zouden zorgen, zouden we het reele deel van vergelijking 

3.2.20 meten door de op het apparaat instelbare fasehoek gelijk aan 0 

te maken. 

Bij $fgv = ~/2 zouden we vanzelfsprekend het imaginaire deel meten. 

Echter, ook de versterkers leveren een, frequentie afhankelijke, fase~ 

draaiing $ extra' 
Vatten we nu de ~2~!!~_!2E!E!~~~Ef!~~~E!!!!!!a samen als 

$a = $fgv + $extra (3.3.1) 

$ valt exact te bepalen. extra 
Wij hebben $ t geelimineerd uit de metingen door de theoretische ex ra 
kromme voor de verhouding ~ als functie van de af stand L nul te kiezen 

waar de gemeten kromme ook nul is (zie grafiek 1, hoofdstuk 4) 
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3. 4 Q~_!BY1~~~..Y!!L!~~£~f~!~~-h~!-~flh~1!l:El:!!!i~-2E~~-~f1h~1~~~h~~~ 

De theorie zoals beschreven in §3.2 kan ook toegepast worden op het Wilhel-, 

myplaatje. Gesuggereerd is dat gereflecteerde golven aan het plaatje de re

sultaten van de Wilhelmy-methode zouden beinvloeden ( 21 , 23). 

De Wilhelmy-methode voor het bepalen van de oppervlaktespanning cr gaat uit 

van de kracht uitgeoefend door de oppervlaktespanning op een plaatje dat in 

het oppervlak steekt. 

Een plaatje met breedte b en dikte d (met d << b) dat in het oppervlak steekt 

ondervindt een kracht F die het plaatje de vloeistof in wil trekken: 

F = 2bcr 

(fig. 3.4) 

-------
r 

(3.4.1) 

FIG. 3.4 

P!t..lnclpe. va.n de. W.Uhei.my
me:thode. voolr.. he:t me:te.n va.n 
oppe.Jr..vla.k.teopa.nnlng: 
de. vlowto6 me:t oppe.1r..vla.k.te.
.6 pa.nnlng cr ' .tJz.e.k.t ' me:t lvr.a.c.ht 
F = 2 b cr a.an he:t pla.<Lt. j e. me:t 
b1r..e.e.dte. b 

Hangt dit plaatje nu loodrecht op de voortplantingsrichting van een longi

tudinale golf, dan zal de kracht F door de golf worden beinvloed( t). 
Echter, de golf zal ook worden beinvloed door het plaatje. 

Dit effect kunnen we analoog aan 3.2 berekenen, door uit te gaan van een 

deels gereflecteerde, deels doorgelaten golf. 

Nemen we als extra eis aan dat de bak oneindig lang is, zodat de golven 

die tegen het eind van de bak worden teruggekaatst het plaatje niet bereiken~ 

Hangt het plaatje met een draad met lengte 1 aan de balans, dan zullen de 

volgende krachten op het plaatje worden uitgeoefend, bij een uitwijking u 

t.o.v. de evenwichtsstand (fig. 3.5) 

,; FIG. 3. 5 

We.eJLga.ve. va.n de lvr.a.c.hte.n !Llt.ge.oe.6e.nd 
-op he:t W-Le.hei.my-pla.a.tje. wa.nne.e.Jr.. dl;t., 

l 

a.l-0 gevolg va.n de. longLtucUnai..e. gol6 
e.en LU:twijfU.ng u uLt de. e.ven.w.lc.h:t.6.&t.a.nd 
he.e.6t. Ve. lvr.a.cht in he.t vla.k. va.n he.t oppe.Jr..
vla.k. wo1tdt be.pa.a.ld dooJt de. oppe.Jtvla.k.teopa.nning, 
de. zwa.a.Jtte.lvr.a.c.ht e.n de. ma..&.&t.Jta.a.ghe.id. 
He.t pla.aJ:.je. ha.ngt a.a.n dJr..a.a.d met le.ngte. l, 
he.t pla.aJ:.j e. he.e.6t mdo.oa. m 

-., 



1. t.g.v. de oppervlaktespanning: F = b( cri + crt -: crd) 

2. t.g.v. de zwaartekracht (in het vlak van de golf): 

3. t.g.v. massatraagheid: 

F = mg sina. 
o2u 

F=~ 
ot 

= ~u 
1 

De bewegingsvergelijking voor de Wilhelmy-plaat wordt: 

o2
u 

b( cr. + cr - crd) + 5 u = m -
i t 1 ot2 
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(3.4.2) 

We zien dat het Wilhelmyplaatje dat aan een draad hangt met lengte 1, en 

een massa m heef t zich gedraagt analoog aan een massa-veersysteem 

met massa m en 

veerconstante ~ 

In het geval dat de bak zo lang is dat golven die aan het uiteinde van de 

bak worden teruggekaatst het plaatje bereiken, vinden we een soortgelijk 

probleem. 

Een theoretisch verschil tussen de toepassing van de gereflecteerde-golf 

methode op het pick-up element en op de Wilhelmy-methode zit in de rand

voorwaarden: 

bij het ~i£~:~£-~!~~~~E geldt dat de breedte van het detectieplaatje in de 

zelfde orde van grootte ligt als de afstand tussen barriere en detector. 

Daardoor geldt als randvoorwaarde op x = -L (bij de barriere): 

V.(x=-L) + V (x=-L) =Vb . i t arriere 

Bij de ~i1h~!~~~h2~~ geldt dat de breedte van het plaatje veel kleiner 

is dan de afstand tussen barriere en plaatje. Hier krijgen we dan als rand

voorwaarde: 

V.(x=-L) =Vb . i arriere 
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Hoofdstuk 4 

Van elke te onderzoeken stof wordt vooraf een quasi-statische rr-A 

curve gemaakt (]). Hieruit kan de waarde van de elasticiteit bepaald 

warden, welke we de statische waarde van £ noemen: 

(4.1.1) 

De meetprocedure is verder als volgt: 

- Volgens de methode uit 2.5 wordt een monolaag op het driemaal 

gedestillerde water aangebracht. Tegelijkertijd wordt de statische 

oppervlaktedruk rr gemeten. Deze waarde van rr is de evenwichtswaarde 

bij het experiment. 

-·Zeals in hoofdstuk 3 is aangetoond is de uitgangsspanning V van de 
u 

fa~egevoelige versterker en de detector evenredig met de verhouding ~. 

De spanning V wordt op een X-Y schrijver uitgezet tegen de afstand L 
u 

tussen barriere en detecto~. 

- Uit deze v -L kroIDine warden golf getal K en dempingsfactor a bepaald 
u 

door de theoretisch berekende verhouding ~th (vergelijk.formule 3.2.20) 

aan te passen aan de gemeten verhouding ~ gem 
Uit K en S kan de elasticiteit warden berekend met de dispersiever-

gelijking (3.1.8) 

De metingen kunnen in twee groepen onderscheiden warden: 

1. testmetingen aan stoffen waarover uit de literatuur gegevens beschik

baar zijn, bv. Cholesterol en D.P .L. ,(dipalmitoyllecithine) 

2. metingen ten behoeve van membraan-onderzoek aan een mengsel van stof

fen geextraheerd uit zenuwcellen. 
\ 

Hierbij is gewerkt met een mengsel dat verkrijgbaar is ender de handels-

naam Brain Extract (B.E.) type V. 

Volgens de fabrikant (sigma) bevat dit: 

+ 80 gew % Phosphatidyl ethanol amine 

5 " Phosphatidyl choline 

5 " Phosphatidyl serine 

5 " Sphingomyeline 

5 II Cerebrosiden 

(P.E.) -

(P.C.) 

(P. S.) 
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Opmerking: Phosphatidyl choline is een verzamelnaam van stoffen waaronder 

ook D.P.L. valt. 

In het membraan van zenuwcellen zit naast B.E. 30-50 gew. % Cholesterol. 

Daarom is ook een mengsel van Cholesterol en B.E. onderzocht (40-50 gew. % 

Cholesterol) 

4.2 Meetresultaten 
-------1---

Bij de presentatie van de meetresultaten moet op het volgende worden gelet: 

- Het bepalen van S en A met behulp van het aanpassen van de theorie aan 

de meetresultaten gebeurt in twee fasen: 

I) In de V - L kromm.e levert de afstand tussen twee opeenvolgende toppen 
u 

(in fig. 4. I de afstand a-b) eeneerste maat voor de halve golflengte. 

Uit de verhouding van de amplitudes van deze toppen (in fig 4.1 de 

verhouding ac/bd) volgt als een eerste'schatting voor de dempings

factor 8 i: 
ac ) 

81 = ~n(""'b'Cr 
ab 

(4.2.1) 

v .. 
(,,.if' 

L ( c.-' c. 

FIG. 4. 1 

Een ee.JL6te -0cha.tt,i.ng voo~ de gol6lengte A en de demping-06ac.to~ 8. 
Ve a6-0tand ab .l6 een eeJrAte maat voo~ de halve gol6lengte, de 
v~oud,lng (ac/bd) lev~ de demping-06ac.toft: 

S = ln (ac/bd) 

2) De gevonden waarden voor de golflengte en dempingsfactor, Al en s
1 

wor

gebru~~t bij het bepalen van de theoretische verhouding ~th" Door A 

en· S te varieren kan een betere aanpassing van ~th aan de gemeten kromm.e 

worden bereikt (graf. 1). 

Het varieren van A en 8 leidt tot een absolute verandering in waarde van 

enkele procenten, de nauwkeurigheid wordt aanmerkelijk vergroot: 

A + 10 % 

8 + 10 % 
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Deze methode is echter zeer bewerkelijk: het computerprogramma (appendix 

VI) levert voor een aantal L waarden de bijbehorende ~ waarde. Dit wordt 

vervolgens met de hand over de gemeten kurve geschaald en uitgezet. 

Sneller en nauwkeuriger kan dit dan ook door on-line met een computer 

te meten. Door tijdgebrek is hieraan niet toegekomen. 

- In de graf ieken 2 en 6 is uitgezet de golflengte tegen de frequentie voor 

de testmetingen en de B.E. metingen. De graf ieken 3 en 7 geven de dempings

factor als functie van. de frequentie. 

De theoretische lijnen •. zoals die horen bij de gemiddelde e: voor de betref

_ fende meetserie,zijn weergegeven. Hier komen we nog op terug. 

- Uit de theorie is bekend dat wanneer er geen viskeuze ef fecten in de mono

laag zijn, de waarde van S/ic. = 0.41 zal zijn. 

Getoetst is of de gemiddelde waarde 67K = 0.41; hierbij is uitgegaan 

van een normale verdeling voor S/K met als verwachtingswaarde µ = 0.41 

en als spreiding cr = 0.14.(afgeleid uit de meetfout.) 

Volgens de methode uit lit. 19 is er geen-r_eden de hypothese dat de gemiddelde 

waarde van S/K gelijk is aan 0,41 te verwerpen. 

In grafiek 8 staat de waarde van S/K uit als functie van de frequentie 

voor de diverse metingen. 

- Omdat we mogen aannemen dat viskeuze eff ecten in de monolaag geen rol spelen 

in het bestudeerde frequentiebereik, wordt de berekening van de elastici~ 

teit aanmerkelijk vereenvoudigd , immers: e = 0 en le:I = e: • 
r 

Uit vergelijking 3.1.16 volgt als we stellen: e: = e: 
r 

3 1 31T 2 e: = {2irA.(npw ) 4 sin(8 )} (4.2. 2) 

In de grafieken 5 en 9 staa.n-de waarden van de elasticiteit voor de 

metingen uitgezet tegen de frequentie. 

De in de grafieken 2 t/m 7 getrokken lijnen zijn bepaald uit 
n 

e: =re:. In 
1 ]. 

(4.2.3) 

per meetserie, behalve bij D.P.L. waar het gemiddelde over alle D.P.L 

metingen is uitgezet. 

Tenslotte kunnen we uit de metingen de· ~olgende opvallende punten noteren: 

De elasticiteit van monolagen van Cholesterol neemt toe bij stijgende 

oppervlaktedruk 1T (graf.12) 
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Voor D.P.L. vinden we in het beschouwde oppervlaktedruk-iuterval geen 

a~hankelijkheid vane met~~. 

De elasticiteit van het mengsel B.E.-Cholesterol neemt toe met het stij

gen van de relatieve hoeveelheid Cholesterol. Dit effect is additief. 

(graf. 11) 

4.3 Literatuur ----------

- De meetresultaten van Lucassen (Cholesterol, oppervlaktedruk ~ = 30.10-3 N/m, 

€ = 1.8 N/m) zijn met stippellijnen in de grafieken 2,3,5,11 en 12. 

uitgezet. 

Het verschil in me~hode van K en S bepaling is binnen de experimenteer

f out niet te zien 

- Voor een monolaag vinden we op genoemde wijze een twee-dimensionale e 

(stel: € = e2; eenheid: N/m) 

Voor een elastische laag met dikte d kunnen we de drie-dimensionale ._, 

elasticiteit voorstellen door e
3

: 

.e3 = e2 I d (N/mz). (4.3.1) 

Tabel 1 toont enk.ele· literatuur-resultaten, vergeleken met onze 

volgens 4.3.1 omgerekende elasticiteitswaarden. 

TABEL I: 2 en 3-dimensionale elasticiteitswaarden -it de literatuur 

meting frequentie' e4 . e3 d stof 
be rel.' k I 8 1 (1q·'".,.) CN m) ( 1 O N/m) (Hz) 

auteur 

cholest./ 

~ 

(rnN/m) 

Wobschall(l 5) B.L.~ 

Pasechnik(l 4).B.L.M7 

0.01-30 .. ~ - 0.15-0.3 2-8 50 

50 

HDTAC nvt 

5-20 0.5-5 1-10 ei-leci- nvt 
thine 

Lucas sen ( 1) monolaag 

onze metinger. monolaag 

100-500 

20-500 

1.8 

0.2 

2.7+1 

1.7+0.4 

0.2 

8 

4 

0.7 

10 

7 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

cholest. 
cholest./ 
lecithine 
lecithine 

cholest. 
cholest./ 
B.E. 
B.E. 

(B.L.M.:black lipid membrane, een dubbellaag Deze metingen zijn verricht 

door het meten uan de doorbuiging van deze membranen bij sinusvormig 

_Lvarierende belasting) 
. ,._-· 

30 

30 

30 

40 

40 

40 
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Tenslotte enkele karakteristieke waarden voor de E3 van andere materialen: 

Rubber €3 = 106 N/m2 

Been €3 = 101ON/m2 

Staal €3 = I0 12N/m2 

Uit tabel I zien we dat monolaagmetingen en metingen aan membranen vergelijk

bare waarden voor de elasticiteit geven 



,· 

1 a. 

Lfcm) 

• b. 

0 L(cm) 

- \c,~ 
• • jS - 10~ 

-- '\c ••o"4 

0 1 • ~ _.- =-
.. - - :=- L(cm) 

GRAFTEK 1 

Bepalen va.n gol6leng:te en demp~ng-06a.cto1r. met behulp va.n 
de theo1r.e:ti..6c.he veJr.houcUng :tu.Men de -Onelhud van de mono
la.a.g :tvuplaah e va.n de baJVU..eJr.e en de -0 nelhud :teJr. plaah e 
va.n de detectoJr.. 
a.. gemeten veJr.houcUng ~(f\/V\) en de be1r.ek.ende veJr.houcUng ~ 

(.....--) a1.6 6undi.e va.n de a.6-0:ta.nd L :tu.Men baJVU..e1r.e en 
detectoJr. VOOJr. ~~ v = 0 

b. gemeten velr.hou.dl~g en be1r.ek.ende velr.houc:Ung a1.6 6unct.i.e va.n 
L vooJr. $ngv = w/2 

c.. be1r.ek.ende ~vloed van vaJr.ia;Ue va.n ~ met +. 10 % en 
B met - 10 %. 
bude k.Jr.ommen pa.c-0en -0lec.h:te1r. oveJr. de gemeten k.wtve. 
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E 
~ 
<U -O'I c: 

.s:? 
!:!:: 
0 
O'I 

g ..... 

"> ..... 

.. 

10 100 
frequentie (Hz) 

GRAFIEK 2. 

Gol6lengte (c..m) a.lo 6unct.le va.n de 6~equen.t.le (Hz) voo~ 

de te6tmet.lngen'a.an Chole6t~l en V.P.L. 

lkj de gwok.k.en Ujnen (ge.mlddei.de el,a,6:ti.c.i:tw E va.n 

de bwe00ende meweJL.le) -0.taa;t de wa.aAde va.n de E 

,ln N/m. 
(£) = Chole6t~ol 

-3 
'IT = 19.10 N/mJ 

@ = Chole6t~ol 'IT = 41 II t ) 

-0 = V.P.L. 'IT = 26 II 

G. = V.P.L. 'IT = 32 II 

~ = V.P.L. 'IT = 45 II 

Ve J.i:ti.ppeJ.Lljn .ota.a.:t. voo~ een meting u.U de Wvw.:tu.uJt. ( Luc.a.o-0en) 
met E = 1.8 
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1 . 

1 

t 

0.1 '----.1.-_____J/L....-t.::....L---1.-..J.__.__~---'----'-------
10 100 1000 

freq'-:lentie (Hzl 

GRAFIEK 3 

de.mp.lng4 i)a.c.to11. ( c.m - 7 j ai.6 fiun.c.t.le. va.n de. i)11.e.qu.e.ntie. (Hz) 

vooll. de.'t~.tme;ti,nge.n' a.a.n Chol~~e.11.ol e.n V.P.L. 

Bi.. j de. g e.tlc.o k.k.e.n .U j ne.n ( vo 011. de. g e.mldde.lde. el..aJ,:V..cU.U:t. 

e bij de. be.tlc.e.fifie.nde. me.e..toe.JU.e.) ~~a.at de. wa.a.11.de. va.n e 
in Nim. Symbo.le.n ai.6 in g!Ulfi.{.e.k. 2. 

Ve 4tippe.lUjn 4~ voo11. e.e.n me;ti,ng u.U de. LU.e.Jr.a:t.ULJJt ( Lu.c.a.64e.nI 
md e = 1.8 
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I 

oJ.-~--=---1--1._._...L.-1...,._._.£.-~--__,....__. ___ _._. .......... 

10 100 1000 

frequentie (Hz) 

GRAFIEK 4 ---------
vell.houcllng- tU6.oe.n demping.ofia.c.:toJr. S en gol69eta.l i<:= ~1T a1A 6unc.:tie. va.n de 
6Jr.e.que.nlie. (Hz l . .. 
Ve getJr.okke.n lijn i.o de k.ulc.ve vooJr. S/K = 0.41 
Ve ge.b.ILLLikte. .&ymbole.n zijn a.l.6 in gJr.a.6-i.e.k Z en 3 

E ·-z --·-CIJ - 1 u -Vl 
('3 

CIJ 

0.1 
10 

Q~M&~-~ 

~---------0..--------,0 

100 
frequentie (Hz) 

1000 

Ve elM:tlc).;te.J.:t e: pe.Jr. me.ting be.pa.a.id volge.Yl..6 de :the.o/Ue. tUt hoo6d6tuk 
2. Ve getJr.okke.n lljne.n ge.ve.n de gemiddelde. Wa.a.Jr.de. va.n e: voo.IL de mee.toe/Ue 
( Valite 0 pp. dJr.uk) : 

t: = E e:. In 
.{.. 

Ve ge.bJr.uik,te. .6 ymbole.n zij n ~ in gJr.a.6-i.e.k 2 en 3. 
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g, 10 

1.110 
t t t ! t t 

ft I ft 

100 1000 

frequentie (Hzl 

GRAFIEK 6 

Gol6leng.te '(c.m) a.l6 6wictle va.n de 6.tz.equ.enU.e (Hz) voo.tz. 13.tz.a,,i,n EX-ttta.c.t 
en Cholu.te.tz.Ol. 
Ve ge.:tltok.k.en Ujnen geven wee.fl. de k.wwe voo.tz. de gern<..ddelde Wa.aJtde va.n . 
de ela.td1..cJ...teA..t e: b.lj de be:tlte66ende mee..toe.JU.e, de Wa.aJtde va.n e: .lti veJr.meld. 

8 = Cholu.te.tz.Ol '· ('IT = 41.10- 3 N/m) 
0 = Cholu.t<2f'l + B.E •. (ir = 44.10-3 Nim) 

(40 gew.o Chol.) _3 GJ = B.tz.a..ln E X-ttta.c.t ( ir = 4 0 • 1 0 NI m ) 
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l :1J .1 

t r 
G 

r l ! : /. 1 

Iii 
r 0.-:i l f 1 

f 

r r 
/T /t 

0.1:-::--~~-L-~-'-~L--,___._,_~":":'::-~~~~---J~...1.--'--'-J..-1.._,_J 
10 100 1000 

frequentie (Hzl 

GRAFIEK 7 ---------
Ve.mp~ng-06acto~ (c.m- 7) al-6 6un~e van de 6~equent.le (Hz) voo~ BtuU.n Ex.tAa.ct 
en Cholu.t~ol. 
Ge.tMk.k.en Ujnen geven de .theo~eti-Oc.he k.Mve voolL de gemlddei.de wa.a.Jtde van e • 
Symbolen ai.6 ~n g~6~ek. 6. 
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& a .01 
(3 G Bi> Q ++ . - c:a.---s.-A ea A-

OL----1~~--'-'-.L..L..a.L-~..A.---A--a...-i....--l~OOO 
10 100 

f requentie (Hz) 
GRAFIEK 8 

V eJthou.cllng .tu.Men demp.ln.g~ 6a.c.tolt a en gol6ge.ta.l 1<: Cl.U 6u.n.ctle va.n de :. 
01tequerttie (Hz.) , v.oolt de methigen a.an Cholu.teJc.o~ e:n B. E • •. - ~ 
Ve ~ ymbolen uj n ahi . i.n g!Ui.fi.i.ek 6 
Ve ge;tJtokken Li.jn ~ de wa.a.1tde va.n f3/1<: = 0.41 

A 

4 A ·-E ---:z A. 4 --(1) G> ·& - G> 
u 

I 
G C> G ·--V) 

~ 
(1) 

t3 a 
C3 

t3 GJ 

0.1 
10 .. 100 1000 

frP.nu en tie (Hz) 

q~D~~~-2 

Ve elM:tlcU:.eli bepa.ai.d volge~ de :t.heo!Ue. t.U:t hoo6d6.tuk 2, de. ge;tJtokke.n 
Li.Jn.en geven de gemlddelde. wa.a.Jtde va.n de elM:ti..c.A..:t.e.i..t voolt de. be;tJte.66e.nde 
mew e!Ue a.a.n, b.i.j vM.te. oppe1tvla.k.teclJw.k. 
Symbolen CLl6 .in gJr.a.Q.i.e.k 6. 
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GRAFIEK 10a 
-3 oppe.Jtvla.k..tedJw.k. (10 Nim) a.lo 6u~utfe 

va.n he;t .o peci6,i,ek. oppe.Jtvlak. ( 1 a- m l : 
CHOLESTEROL. 
Volgen.6 de me.thode uit hoo6do.tuk. 1 
i.£ h-le.JU.Ut de elaJ.>:UcAl:.eU. .te bepalen.. 
We v,ln.den. 

e~~ 0 ·1 Nim 

GRAFIEK 10b 
Oppe.Jtvilt.k..tedlr.uk. (1o-3Nlm) a.lo 0un.c.Ue 
van he;t oppe.Jtvlak. pe.Jt molek.uul 
(7 0-20. m2) 
H,{,e.Jt v,ln.den. we vootc. de .o:tai:,lo c.he wa.aJr.de 
van. e : 

e ':: ().!, Nim 
s 

GRAFIEK 1 Oc. 

Oppe.Jtvla.k..tedlr.uk. (10- 3 Nim) a.lo ~un.:ffe van. 
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Hoofdstuk 5 -39-

5.1 Modelsysteem voor zenuwmembraan 
-------------------------------
Zoals in hoof dstuk 4 is aangegeven is onderzoek verricht naar monolagen 

die qua samenstelling overeenkomen met die van membranen van zenuwcellen. 

Dit om de suggestie van van den Tempel en Lucassen< 24 ) te toetsen dat . 

longitudinale golven een rol kunneb spelen bij het transport van informatie 

in zenuwcellen. 

Uit literatuur en eigen metingen is een model opgesteld dat als eerste aan

zet dient om dit idee te onderbouwen. Het zenuwmembraan, een dubbellaag, 

wordt hierin opgebouwd gedacht uit twee monolagen in de lucht-water overgang. 

5.2.a ~~~i~E£~~g~i221_21!-~1~£!Ii!£h_g~y21g_y2n_~~n_m~£h2ni!£h~-Y~I~!giigg 

(literatuuroverzicht) 

Het verschijnsel van de actiepotentiaal is een gevolg van het vermogen van 

het zenuwmembraan om ionen door te laten na de juiste prikkel (appendix II) 

Daartoe zitten in het membraan grate molekulen. Na herorientatie van deze 

molekulen opent het ion-kanaal, zodat Na+ of K+ door eht membraan kan stro-

men. 

Pasechnik heeft onderzoek verricht naar het mechanisme volgens welke druk

receptoren werken. Hij stelt: 'de herorientatie van de ion-kanalen is gere

lateerd aan de herorientatie van de structuur van het omgevende membraan, 

f~cl~~f~;_£~~Ef~~~f~-~g-~~E2~~f~~' 
Als het oppervlak van het gevoelige deel van het membraan (het mechano-· 

receptieve gebied) gelijk is aan S, dan is de drem.pel waarbij een deformatie 

van de structuur nog voor het openen van een kanaal zorgt: 

5 • 2. b f:§.!L.!!1§£ha.!J.i.§£1L§!!§£..t_a1.§_~y,gj,,g_y§.!J._§£l1_ e l££!Ii.§.£.h£_.Y£.!'.§!.Q.!'il1.8 ( 1 it er a tuur

overz ich t) 

Aan de extra-cellulaire zijde van het membraan, geconcentreerd rond de ion

kanalen, bevindt zich een netto negatieve lading. Dit komt door de aan

wezigheid in het membraan van Phospholipiden met een netto negatieve lading 

( . . ) . d. 2+ + . d bv. Phosphatidyl Serine • Als counter-ionen ienen Ca en Na in e extra-

cellulaire vloeistof. Dezen vormen een ionendubbellaag( 22). 

Bekijken we de oppervlaktepotentiaal aan de extracellulaire zijde van het 



membraan dan zien we dat deze wordt opgebouwd uit de bijdragen van 

de membraancomponent en van de dubbellaag (fig. 5.1) • 

y 
(-V) 

.w..+Ncau .. ~,. -'"'" 
e 

c~... e 
Na .. 

e 
0 1-------..., 

-~ _,. 
-100 

FIG. 5. 1 

--,' 
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· La;ding.&- en .6pa.nrpi..ng.6veJtde.Li.ng Mnd he;t membtux.an. ho!Uzonta.al. .6WA:t. 
de a.6.6.ta.nd uLt~ · ve/l..ti.ka.al. de..-oppeAvla.k:te:po.tentla.ai.. 

Bij verandering van de ionenconcentratie in de dubbellaag verandert de 

oppervlaktepotentiaal; dit gebeurt o.a. bij een actiepotentiaal: door 

het opengaan van de ion-kanalen verandert de ionenconcentratie en daarmee 

de oppervlaktepotentiaal. 

Aan de hand van monolaagexperimenten willen we aantonen dat een electrisch 

verschijnsel een mechanische verschijnsel tot gevolg kan hebben. 

Uit metingen aan monolagen is bekend dat (lS) de oppervlaktepotentiaal sterk 

afhangt van de concentratie Phospholipiden in het oppervlak. Variatie 

van deze concentratie geef t een variatie inde oppervlaktepotentiaal, welke 

o.a. gemeten is bij de passage van longitudinale golven. 

Dat een verandering van de oppervlaktepotetiaal dan ook een verandering 

in de concentratie teweegbrengt ligt voor de hand, maar we hebben dit nog 

niet kunnen aantonen. 

Om nu toch een indruk te krijgen van de invloed van verandering van de 

zoutconcentratie in de bulk op de oppervlaktedruk, en de daarmee sterk sa-

menhangende oppervlakte-potentiaal , is gekeken naar statische expe-

rimenten aan monolagen. Gemeten is het oppervlak per molekuul als functie 

van de oppervlaktedruk bij verschillende concentraties ca2+ en Na+ in de 

bulk. Tabel !. geeft de resultaten. 



TABEL I 

Invloed zoutconcentraties in bulk op specif iek oppervlak van monolaag 

bij constante oppervlaktedruk 

invloed t.o.v. ~A opp.druk s van -x;- (I0-3N/m) 

auteur stof 

-2 0.03 30 0. 1 10 mN CaC1 2 
10-lm.N NaCl O.Olm?i 0.02 30 

Standish(l 3) P.E. 

Lodhi(ZG) P.s.• -1 
10 mN CaCl~ 0.1 45 

" mN NaCl 0.2 40 

z P.S. heeft een netto negatieve lading 
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overige 
zputen 

mN NaCl 

5.3 Model op grond van bestaande literatuurgegevens en monolaagmetingen aan 
---~------------------------------------------------------------------Brain Extract en Cholesterol 

+ T.g.v. Na influx, door de ion-kanalen, verandert de oppervlaktepotentiaal 

in de eerste knoop van Ranvier. Tegelijk verandert de membraanpoteniiaal. 

Deze verandering brengt een herorientatie van Phospholipiden in het membraan 

met zich mee. 

Deze mechanische verstoring plant zich voort omdat het membraan elastisch 

is. 

Deze verstoring bereikt de volgende knoop van Ranvier, gedempt, maar sterk 
. + . genoeg om daar de ion-kanalen te openen, waardoor Na influx optreedt. 

De mechanische golf is dus de oorzaak van de voortplanting, waarbij de 

ionenstroom. door het membraan de mechanische golf in iedere knoop van 

Ranvier versterkt. 

De Na-K-pomp (zie appendix) herstelt het membraan tot de oorspronkelijke 

membraanpotentiaal. 

5.4 Enkele afschattingen 
---------------------
Uit metingen aan monolagen van dempingsf actor en golflengte kan de 

elasticiteitsmodulus bepaald worden (hoofdstuk 2) 
• . . . + 2+ .• Deze elasticiteit wordt groter als in de bulk Na en Ca -zouten ziJn opge-

lost. 

Uit onze metingen aan Cholesterol en Brain Extract blijkt dat de elastici

teit ook toeneemt als de oppervlaktedruk grater wordt. Bij deze monolagen 
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vinden we bij een frequentie van 500 Hz een golflengte van ongeveer 2 cm. 

en een dempingsfactor van 1.3 cm-l. Dit wil zegg~n dat na 2 cm de golf voor 

.92 % is gede.rapt (zie hoofdstuk 4) 

Dat we aan de hand van monolaagexperimenten uitspraken mogen doen over 

dubbellagen (en membranen) is in te zien als we de oorspronkelijke verge

lijkingen voor de longitudinale golven bekijken: 

00 = -A . o~ - Bv 
6X Tt 

ov = -c 00 - Do 
6X ot 

waarin ·A, B, C, D informatie bevatten over de onderliggende waterlaag en 

over de monolaag. Bij dubbellagen bevindt zich aan-. twee zijden water, en 

deinen dus extra termen aan de vergelijkingen toegevoegd te worden: 

= -A ov Bv -A' ov - B'v 
8t -ot 

ov = -C oo - Do -c' oo -D'o 
~ 6t -rr-

In de termen met accenten zit informatie over de tweede monolaag-waterlaag 

In het geval dat viskositeit en dichtheid van de tweede laag niet afwijken 

van die van de eerste laag, worden de vergelijkingen: 

oo = -2A ov -2Bv 
5'X' dt 

ov = -2C no -2Do 
8X -~t 

waarmee we uit monolaagexperimenten uitspraken kunnen doen over dubbellagen. 

In de zenuwcel bedraagt de afstand tussen twee opeenvolgende knopen van 

Ranvier 1 a 2 nnn ; 

De ref erentiefrequentie in de experimenten is op 500 Hz bepaald, omdat een 

actiepotetiaaltrein maximaal ongeveer 500 spikes kan bevatten. 

De voortplantingssnelheid van de longitudinale golf bedraagt ongeveer 10 m/s 

(v = ~ )~ In de zenuwcel lig~ de voortplantingssnelheid tussen 2 en 40 m/s. 

De indringdiepte van een longitudinale golf bedraagt 

-6 hetgeen bij 500 Hz ongeveer 20.10 m bedraagt. 

De diameter van de zenuwcel is ook in die orde van grootte. 
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Echter, in een zenuwcel geldt dat we niet te maken hebben met sinusvormige 

verstoringen van het membraan. De mechanische verstoring als gevolg van de 
(.2i.,) 

ionenstroom zal meer het karakter van een 'solitary-wave' hebben: een een-

malige,pulsvormige verstoring met een indringdiepte die vele malen kleiner 

is dan die voor sinusvormige verstoringen. Hoe lager de frequentie van de 

actiepotentiaal, hoe meer ook de werkelijke vorm van de verstoring af zal 

wijken van de sinusvorm met gelijke frequentie. 

Dat is gemeten aan harmonische verstoringen komt doordat de hierbij 

behorende theoriebekend is en omdat het een technisch makkelijk te realise

ren trillingsvorm..is. 



APPENDIX I model voor de detector 
! 

-44-

In par. 3.2 is afgeleid dat voor de door de detector met massa m, breedte b 

en veerconstante Q doorgelaten golf geldt: 

c.2 
vd = <c + 

2 
) V. 

l. 

en voor de teruggekaatste golf: 

(3.2.15) 

(3.2.14) 

(3.2.13) 

Berekenen we met deze vergelijkingen de verhouding~ tussen de doorge-

laten golf ter plaatse x = 0 en de snelheid van de monolaag ter plaatse van 

de barriere: 

~ = 
vd (x=O) 

(V.+V ) L l. t x=-

Voor de snelheid op x - -L geldt: 

Vt (:i..-·-L) = ejKL eSL Vt (x=O) 

V.(x=-L) = e-ji<:L e-SL V.(x=O) 
1 l. 

Met bovenstaande vergelijkingen gaat .1 over in: 
P+jR) _ 

~ = ((P+l)+jR) Vi(x-O) 

e-ji<:L e-SL Vi(x=O) - ((P+l~+jR) Vi(x=O) 

Passen we toe dat 

eJX = cos x + jsin x: 

dan wordt A. 1.4: 

~ = (P+jR) 

{(P+l)+jR}{cosi<:L - jsini<:L} e-SL - {cosi<:L + jsini<:L} 

ofwel: 

P+jR 

SL e 

(A.I. I) 

(A. I. 2) 

(A. I. 3) 

(A.1.4) 

(A.I.5) 

<{(P+l)cosKL+Rsini<:L) e-SL -cosi<:L eSL>+ j<{Rcosi<:L-(P+l)sini<:L} e-SL 

Definieren we: 

-SL SL 
E = ((P+l)cosKL+RsinKL)e -SLcosi<:~ e SL 
F = (-(P+l)sinKL +Reosi<:L) e - Sl.nKL e 

g~n vinden we 3.2.20! 

. 
1 

SL -sini<: e > (A.I.6) 

(A. I. 7) 

(A.I.8) 



APPENDIX I I -45-

Om de verplaatsingsopnemer te ijken moet bij verschillende frequenties 

de uitgangsspanning als functie van de amplitude bepaald worden, met als 

extra voorwaarde een constante voedingsspanning omdat de uitgangsspanning 

sterk afhangt van deze voedingsspanning. 

Hiertoe is gebruik gemaakt van een zgn. ~fl~~~!= een klein, zwaar plateau 

dat d.m.v. een toongenerator met versterker in trilling wordt gebracht ( fig.1) 

Om de amplitude van deze trilling te meten wordt tegelijk met de te ijken 

verplaatsingsopnemer een versnellingsopnemer met dubbele integrator (van ·

dit 'systeem is het gedrag b~kend) in trilling gebracht. 

Metingen aldus verricht leiden tot de grafieken I en II: 

graf .I : uitgangsspanning van de verplaatsingsopnemer als functie van de 

frequentie bij verschillende amplitudes. De voedingsspanning 

bedraagt 9.00 volt. 

graf .II: de uitgangsspanning van de verplaatsingsopnemer als functie van 

de amplitude bij een aantal waarden van de frequentie. 

De:uitgangsspanning blijkt redelijk evenredig met de amplitude 

. I "· 

I 

I 
I 

I 
I 

I O
·--

_, 

/"//// ///// 

PIG. 1 

IJk.-op6te.lli,ng voo4 de. v~pla.a.t.6ing-0opne.m~: 
1. toonge.n~a.:to4 (FaJz.neil.) 5. 4e.6~e.ntie.-ve.JL6ne.lli,ng-Oopne.m~ 
2. Ve.JL6te.Jtk~ (B&K) (B&K 4344) 
3. W..U.0..6e.l (B&K 4807) 6. Ve.JL6t~k.~ met dubbe.le. inte.g4a.:to4 
4. v~plaa,toing-Oopne.m~ (EMii (B&K 2635) 

7. o-0c.lU0-0c.oop 



20 

-> 
E 

.... 
CD 
E 
CD 
c: 
~ 

-0. .... 
CD 
> 

C1' 
c: 
c: 
c: 
CTI 
0. 
VI 
VI 
O' 10 c: 
"" §' 
;:J 

0 10 

~ ' El 

\ 
© 

~ 
G:> 

s 
8 

~ 8 
~ 

0 

~ " 
~ ~ 

~ 

""' G; 

(!]...._ 
~.' wi.W\ 

~ 

~Q~ 
\ 
~ 

\7 
"" 

Q .t>I M"""" 

~ Ii}. 
~~ ~9-. '--.. ~ ·& 

~ 
&~ 

f requentie (Hz) 
100 

<J.ol.~ 

b -

.. , 

500 

GRAF1EK 1 (+) 

20 
Ui.tgang-0-0pannlng van de veJLpla..at-
-0ing-0opnemeJL a.£.-0 6u.ncU.e van de 
6Jtequ.en.Ue (Hz l, b..lj veJUiclUUende 
waaJtden van de amplitude (mm). f 

Ve voeding-0-0pannlng van de veJL- .t . i i 
plaaaing-0opnemeJL bed!L.a.agt 9. 00 V, '1;: 

•E 1::: 
_I CD 

GRAF1EK 11 (-+) :e 
---------- i, CD 

t c: 
·8-

Ui.tgang-0-0pannlng van de veJLpla..at- -
~ing-0opnemeJL a.£.-0 6u.ncU.e van de 

c.. 
L. 
CD 

amplitu.der.van de :tJUlta6el (mm), > 
C'> 

bij veJUicJUllende 61tequ.en.Ue-0. c: 
c: -. Ve voeding-0-0pannlng van de VeJL- c: 

plaat-Oing~opnemeJL bed!L.a.agt 9. 00 v. ~ 10 
VI 
C'> c: 

. f'O 

;g' 
;:J 

~ 

0. 02 0. 04 

I 
I 

/G 

I 0 

').l.0 \h 

I 
l 

G 5'0011<-

I 
~ 
a
l 

AMPLITUDE TRILTAFEL (mm) 



-47-

APPENDIX III 

Klassiek model van de zenuwgeleiding.(17,20) 
------------------------------------

Een zenuweel bestaat uit 3 delen: 

1. eelliehaam. (neuron) waarin zieh ook de kern bevindt, 

2. neuriet (axon): geleidt .!!!!. het eelliehaam af (een per zenuweel) 

3. dendriet : geleidt naar het eelliehaam toe (meerdere per eel) 

De axonen zijn in twee typen ender te verdelen: 

1. gem.yeliniseerd 

2. ongem.yeliniseerd 

adl) de myeline-sehede is een laagje eleetriseh isolerend materiaal om het axon 

Deze sehede is op regelmatige af standen onderbroken: de ~~2£~~-Y!~-~~Y!~E 

(fig. 1) 
r 

\ ( 

\.._ ___ ..Jj \: ______ / \. 

.o c.he.ma.U-6 c.he. we.eJtga.ve. ge.myilinl6 e.Vtd 
a.xons 
1 • ,lntJr..a.c.e..Uui.a»r. 
2 • myiline. .o c.he.de. 
3. knoop va.n Ra.v).eJt 

\. 

Een zenuweel reageert op een prikkel door een verandering van de permeabi

liteit (= doorlatendheid) van het mem.braan voor Na+-ionen. 

In rust zijn de ioneneoneentraties binnen en buiten de eel(I 9): 

binnen buiten 

+ 
12 145 -3 

Na . 10 mol/l 
K+ 155 4 II 

Cl 4 120 II 

andere neg. 163 34 rr 

ion en 
andere pos. 5 II 

ion en 

In evenwieht is het mem.ebraan in staat een ladings-, en dus een spannings-, 

versehil tussen intraeellulair en extraeellulair milieu te handhaven, t.g.v. 

het versehil in ioneneoneentratie binnen en buiten de eel. 

Deze zgn. MEMBRAANPOTENTIAAL bedraagt in rust ongeveer 90 mV (binnen. de eel 

is een negatief ladingsoversehot!) 
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De permeabiliteit van het membraan is echter niet nul, maar afhankeleijk van 

de molekuulsoort. 

Voor het zenuwmemebraan geldt voor deze permeabiliteit P: 
p 

K 
p 

+ Na 
p 

Cl 
= 1 : 0. 04 : 0. 45 

Dit betekent dat het spanningsverschil over het membraan ( ( ) zou 'weglekken' 
m 

als niet een actief mechanisme, de Na-K-pomp, de concentratieverschillen zou 

handhaven. 

(voor de goede orde: van elk ion wordt gemiddeld 1.8 picomol/cm2s verpomt, 
. . -8 I 2 hetgeen aan energie kost 5.10 J cm s) 

Bij een voldoend grate verstoring (electrisch) van het meabraan kan dit sterk 
+ doorlatend warden voor Na :'de Na-poorten warden geopend' (men veronderstelt 

dat er kanalen zijn; grate molekulen die door het membraan steken en door 

I conformatieverandering in staat~zijn Na+ door te laten) 
I E + . f 1 . h 1 d . 1 1 .. 
I ~ en grote Na in ux is et gevo g, en e transmem~braanpotentiaa za stiJ-

gen tot zelfs +30 mV. Na 0.1-1 ms neemt de Na+ doorlaatbaarheid af, en doordat 
+ de potentiaal ver van de evenwichtswaarde is zal een grate K -efflux ontstaan. 

Het potentiaalverschil gaat weer naar de rustpotentiaal. 

Dit verschijnse1 heet ACTIEPOTENTIAAL.(A.P.) 

Schematisch ziet deze A.P er als in fig,2 uit. 

v 
l ... v) 

0 

3 

FIG. Z . 

Ac.ti.epoten:ti..a.ai. aiA 6u.nc.ti.e 
van de Ujd: de :tlul.n6membJtaan-
poten.tituLe. -0Ujgt zeeJt Mr.el 
van -90 tot +30 mV. Na. 1 a. 
Z m-0ec. hee6t de Na.-K-pomp de 
evenwic.ht.6-0.<..tu.a.:tle weeJt he~
-0teld 

Buiten het punt van prikkeling heerst nog'het membraan evenwicht, zodat een 

sterk onregelmatige ladingsverdeling bestaat. Kringstromen zullen gaan lopen, 

waardoor het memebraan even verderop geprikkeld wordt: de A.P. plant zich voort 

(fig. 3) 

- FIG. 3 

AR.A gevolg va.n de vvu,to!U.ng van de 
memb~npoten.t.ia.ai. !open lac.a.le lvU.ng
.6tltomen cUe het memb~a.n p!U.kkelen. 



In het geval dat de neuriet gemyeliniseerd is, zal de kringstroom gaan 

lopen tussen twee opeenvolgende knopen van Ranvier: de voortplantingssnel

heid van de A.P. is dan aanmerkelijk hoger. (fig.4) 

Enige karakteristieke waarden: 

breedte myeline-schede tussen twee knopen van Ranvier: 

duur van een actiepotentiaal 

a 2 mm, 

a 2 ms' 

voortplantingssnelheid A.P. (ongemyeliniseerde eel) 0.6-2 m/s, 

2-40 m/s ( gemyeliniseerde eel) 

r-FIG. 4 -------
b-lj gemy~eeJtde zenuwc.eUen. 
z I.LU.en. de lvUrtg.6.tJr.o men., cli.e o n.U;ta..a.n. 
a.U gevolg va.n de ve.JL6to!Un.g va.n. de 
lacli.n.g.&ve.Jr.de-llng, tu&.&ert .twee opeen.
volgende k.rtopert va.n. Ra.nv-le.Jr. lopen.. 
V-lt hee6;t een aa.n.me.Jr.kwjk. hoge.Jr.e 
vooJz.t:plaJttlng.&.&nelhe-ld va.n. de ac.t-le-

L po.te.ntia.ai.. .to.t gevolg. 

N.B.: Na het passeren van een A.P. is het membraan enige tijd 

niet, en vervolgens enige tijd verminderd gevoelig voo~ prikkels: 

resp. de absolute en de relatieve ref£!!£!ai~_E~!!2~~ 

Door deze verminderde gevoeligheid wordt voorkomen dat een A.P. 

zal warden teruggekaatst bij het uiteinde van het axon 

Aan het begin van de zenuwbaan bevindt zich de receptor: de eel die in hoge 

mate gevoelig is voor de zgn. adequate prikkel (voor het oog: licht, voor 

het oor: geluid). Na prikkeling treedt in het dendriet van de receptorcel een 

daling van de membraanpotentiaal op waarvan de oorzaak nog onbekend is. 

Deze daling van de memebraanpotentiaal duurt zo lang als de prikkel, is af

hankelijk van de sterkte van de prikkel en wordt g!~! voortgeleid. De ontstane 

kringstromen initieren wel in de nabijgelegen zenuwcellen een A.P. 

Bij S!2~~!~_!g£~g~!!~!£ van de prikkel zal ~~!2~!_!g_2~-!~f!~££~!!~-E~!!2~~ 
een nieuwe A.P. ontstaan, hetgeen dus resulteert in een g2S~!~_f£~g~~g!!~ 

van de A.P.(fig. 5) 

0 

~~!.-2 
Ve.Jr.band tu&.6en p!Uk.k.wnten.6Ue-lt 
en he.t optJr.eden van een. ac.t-lepo;ten.tla.ai.. 
t = 0 k.omt ove~een. me.t het beg-in van een. 
A.P. Ve diuvr.opvolgende t-ljd -l.6 de c.el 
on.gevowg voo~ p!Uk.k.ei..6 (~en~c..t~e pe
JUode) , ve.Jr.volgen.6 k.an., mlt6 de pJUk.k.el 
.6t~ genoeg -l.6 een. valgende A.P. wo~den 
gegen.e.Jr.ee.Jr.d. 
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Dus: intensiteit van de prikkel wordt vertaald in frequentie van de A.P. 

Deze frequentie ligt bij de mens tussen 0 en 500 Hz, 

_..> Bekijken we de samenstelling van het ,mem braan van een zenuweel ( ) (onderzoeht 

bij de geep, een vis): 

Phosphatidyl ethanol amine 

Cholesterol 

Phosphatidyl serine 

Sphyngomyeline 

Phosphatide zuren 

gemyeliniseerde eel 

40 gew % 

32 II 

12 

13 

II 

II 

II 

ongemyeliniseerde eel 

30-32 gew.% 

40-44 II 

10-12 II 

6- 8 II 

II 

eiwitten zitten er relatief weinig in zenuweelmembranen. 

Het membraan -----------· 

Een biologiseh membraan bestaat in het algemeen uit twee lagen met elk een vet

zure en een eiwitaehtige kant; gezien de waterige omgeving van het membraan 

bevindt de vetzure kant zieh tussen de eiwitten (fig,6a) 

Deze zgn. dubbellaag bestaat bij ·zenuwcellen voornamelijk uit vetzuren, 

(fig.6b) en kunnen we ons das sehematiseh voorstellen als de som van twee 

monolagen in een water-lueht overgang (fig.6e) 

aFIG. 6a. -------
.0 c.hemati.-6 c.he. weeJz.ga.ve va.n e.e.n b-lolog.<A c.h 
membJul.a.n: be.va.t veel e.A.wLtte.n, de ve.:tzWLen 
l-i..gge.n -lnge..olote.n tu.6.oe.n de e.A.wLtte.n. 

?, FIG. 6b 
___ · __________ --"""'-1t:L-----·------. --

n n n n n n n n r~~ 
UU--U-U-ll-WlJ--b 

w~ 

L\lc.kl' 

u u·u u u uuu~~ 
w~l'l:.t. 

Sc.hematiAc.he. weeJz.ga.ve va.n e.en ze.nuwmembJul.a.Yt·:
Jtela.t-le.6 we.bug e.A.wLtte.n; de. ve.:tzWLe.n voJtme.n 
een dubbe.Ua.a.g. 
Veze. d.ubbella.o.g k.u.nne.n we. oru voof(,6te1.i.e.n 
a.l6 een .oame.rutell-lng. va.n .twe.e. monola.ge.n 

FIG. 6c. 

monola.a.g,be..ota.a.nde. u.-lt ve.:tzWLe.n (l-i..p-lde.n), 
-ln he.:t .oc.he-lcli.ng.ovla.k. tu..o.oe.n lu.c.ht e.n 
Wa.te.Jt. 



! :MPUT"M= ".:M 
:::: :MPUT"Q= ".: Q 
3 HIPUT"APP.HCEI<= T MAAL P!".:T 
!C :MPUT"EI~ ".: E! 
·:o !NPUT"ER-=" .: ER 
?C H-lPUT"FR: ";FR 
·3! OPEM4.· 4 7 CMD1 
:~·2 LIST 
?3 PRHlT" RESPOMS DETECTOR OP EERE!<EMDE GOLF" 
.H PR ntr• ACHTEREEMVOLGEMS w::R:DEM GOLFPAF.:A~~ETE:::::~: Et! F ! C:-iUF F:SACTI E 
35 PI=3. 141592-
:?£ FA=P!:ilT 
:37' DB=. 0:24 
40 OM~2*3.141€*FR 
45 DE,,,ATM<EI/ER; 
SC ET=.00! 
50 RO=l000 
::::: Pl': IMT"----------------------------·-- 'I 

53 PR!MT" '/ERH. rn- EH !.J!TGAAMDE GOLF !~lC!.... 
:;::,,::;. PR I~IT '1------------------------------ '' 

SS PRUIT"" 
:SS PR!MT 11 FRE co EI t~S VEER-" 
S7 PRINTFR;ER;E!;M;Q 
7C EPK=(EI) ·f.2+<ER> f2 

'OC'C•C"V!::'~.i~ H -·-···L-•··-·'-· 

7! RES=(M/Q~ t. 5 Ai'PENDIX IV 
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72 PR!MT"RESCMAMT!EFREQL!EMT!E <~~/C:::· t. 5" 
73 PRINT RES 
7~ ME~(EPK>°'t.5 
:30 A=< E7*RO."'< 2*0M) ) t. 5 
:30 B.=<. S*ET*RO*OM) ·t. 5 
100 C=ER/EPK ' 
: ~O D=OM*E!/E?K-. 

-tf~·PRifiT,,;:._A"." -·· ~ ~-- T. c ·nu. 
!16· PRINT' ft-;:B;C;D 

simulatieprogramma voor de 
monolaag en de detector. 
A.d.h,.v. dit programma is 
het mogelijk de variaties 
op de golfparameters uit 

1 tS- f'lK:r(ET*RO*'<Ol't) 1'3/(ME) 1'2) 1'; 25 
119FK""3ll!3:.c141592/8-DE/2 
120 KA=Ml<*SIH<FfO· · 
130 BE=MKll!COS<FlO 
135 BK-=BE/Kft 
140 LA,,.2*3.141592/KA 
189 PRnn·~ 
190 PRINT" !'!OD<K> HOEK(K) IMO{), 'RE<f<> 
200 PRINTMK;FJ<;HO;KA;LA;BE;Br. 
205 PRINT"++++++++++++++++++" 
20€ PRINT"APPARAATHOEK MAAL PI :s•J 
2e7 PRUIT T 
208 PRINT"++++++++++++++++++" 
:10 M:=<ET*RO/OM> t. 25*<ME) t. 5 
220 FP=-3.141592 .. "S+DE/2 
221 FL~FP+3.141592 
230 :R~M:*COS<FP> 
231 :I~MZ*SIN<FP> 

.232 LR~M:*CCS(Fl) 
_233 L!=r.:!*SIM<FL) 
235 PR I MT" 1'tttttt1"tttttttttttttt tttt" 
23S PR!tff"FASESNELHE!D0'1/S>" 
287 FS,,.OM/KF! 
:ns PRINTFS 
289 PRINT"t! ! ! ! ! ! ! ! ! ttt! ! t t ! !! ! ! ! ! ! !" 
240 PRINT' ... 
::41 PRUIT"'~ 
2-12 PRIHT"· n o M o L FT A- G ·~ r M P E n A ~! r =: s •1 

te voeren 

243 PRIHT" 2-RECHTS RE 2-RE IM :-LI HE :-LI IM " 
244 PRIHTZR;ZI;LR;LI 
290 PRIHT""'. 
291 PRINT"'" ,__~,--. 

2:?2 PRUIT.... -
3ee P='<2?1!2!*DB.-'<CM*M-O."OM)) 
:3 !0 R:-C2*ZR*DB/ < OM*M+Q/OM> ) 
3!2 PRINT" L AMP<FD*100 AMP(F!+90>*100 r10D(','-F!>t10:) M~!I!C.'> " 
3!3 FOR L=-.C01 TO -.151 STEP -.805 
3!4 KL=KA:tEL 
:?!5 BL=EE*L 
320 E.=< ( (P+l )*COS<KL)+R:t!SIM<Kt.:·· ):iEE:·ff'(-BU >-E:·~P<EU:fCCtS".~L) 
230 F=< <-<P+D*SIM<KU+R?t!COS<KU ;·*E~':P<-EL;· >-E:,,;p·::ELH~SHl<KL; 
340 'lR=<P*E+R*F)/(Ef2+Ff2) 
341 'l!=<RJl!E-P*F)/(E1'2+Ff2) 
342 AA=A-TN('.'I'/VR-> 
:343 IF 'iR<C THEN AA=P.A+P! 
:355 MV=((\IR') 12+(\I!) 1'2) '!'. 5 
:3t:0 GR=MV*COS (AA-FA> 
:3€1 Gl,,.MV!l!SIN<AA-FA) 
3€2 MG=< (GR) 12+<GI) 1'2) t. 5 
370 PRIMTL;100!+:GRj100*Gij100*MG;MV 
8SO MEXT 
381 ?RIMT" 0 

::::::: PRIMT 11 0 

::::83 PRUIT" II 
35'0 PR!MTlt4 
:~1 CLOSE 4 

S:EAI:'f. 



SLOT 

To:t ,t,lo:t w,i,l Di -lede.1teen beda.nken die mlj me:t Jta.a.d en daa.d 
hebben gu:teund b-lj he:t leven en -6.tudeJten -ln Eindhoven; 
mljn oude.JUi, die ondank.-6 allu a.c.h:t.eJt mlj bleven -6:ta.an, 

mljn vJr..Ouw TILU.dy en btr.oeJt Pa.ul; de medeb0Alone.JUi va.n hu-lze 
Pe.au. Ve.Jt:te en de .6.tuden:ten b-lj J.V.va.n. de.It Wa.ai.6, zondeJt w-le 
Eindhoven vootr. mlj zoveel mlndetr. zou hebben be:tekend. 
Een ,t,peclaa.l wootr.d van dank. ga.a.t ult. na.atr. de leden van de 
va.kgtr.oep A.F.M., me:t name Ad en ptr.on.Poul-l-6, en de mert.6en 
-ln de weJtkpla.a.t.6, zondeJt wi.en.6 peJrAoonUjke e.n geduld,lge 
.begeluding dl:t a.n.6:tudee.1tja.atr. n-le:t zo lee.1tza.a.m WM gewe.u:t. 


