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SAMENVATTING 

Ter bestudering van de invloed van longsurfaktant op de stabiliteit van 

Zongalveolen wordt van een komponent van het surfaktant, cholesterol, een 

monolaag gespreid op water. Door de monolaag worden longitudinale golven 

gestuurd. Het golftransport wordt beschreven door twee differentiaalverge

lijkingen die het verband tussen de snelheid V van de monolaagdeeltjes 

en de oppervlaktedruk ~ van de monolaag uitdrukken door vier parameters: 

A,B,C en D. Deze parameters kunnen in verband gebracht worden met de 

oppervlakte-elasticiteitsmodulus E en de -soortelijke massa ~. Naast de 

gebruikelijke meetmethode van ~ wordt een methode getntroduceerd om v 

te meten als funktie van de plaats in de monolaag. Hierdoor wordt het 

mogelijk niet alleen de parameters A,B,C en D te bepalen, doch ook een 

parameter U/A
0

, die de overdracht van de golfgenerator op de monolaag 

beschrijft. In het ideale geval is de waarde van U/A =1; tot nu toe was 
0 

het gebruikelijk deze waarde als randvoorwaarde voor de snelheid te ge-

bruiken. De hier gemeten waarden van U/A variëren tussen 0,?4 en 0,88. 
0 

Deze afwijking van het ideale geval werkt door in de bepaling van € en 

~: De waarden van beide worden vergroot met de faktor A /U. 
0 
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INLEIDING 

In dit afstudeerwerk is onderzoek verricht aan longitudinale 

oppervlakte-golven in mono(molekulaire)lagen. Dit betekende 

een voortzetting van het werk van J.Olijslager; naar zijn 

afstudeerverslag zal dan ook herhaaldelijk verwezen worden. 

Het onderzoek is destijds opgezet ten behoeve van het medisch

fysische onderzoek aan longsurfaktant. Hieraan wordt in hoofd

stuk 1 in het kort aandacht besteed. 

Met het doel een beter inzicht te krijgen in het mechanisme 

van longitudinale golven in een monolaag, wordt in hoofdstuk 2 

van een monolaag op molekulaire schaal bekeken hoe de monolaag

deeltjes worden beïnvloed door de golfbeweging. Deze beschouwing, 

die met veel aannames gepaard gaat, resulteert in twee diffe

rentiaalvergelijkingen, die het verband geven tussen de 

deeltjesbeweging en de krachten die de deeltjes ondervinden. 

Deze krachten, die wegens hun mikroskopisch karakter niet 

meetbaar zijn, worden uitgedrukt in een makroskopisch goed 

meetbare grootheid, de oppervlaktedruk van de monolaag. 

De differentiaalvergelijkingen blijken analoog te zijn met de 

telegraafvergelijkingen voor lange leidingen. 

In het derde hoofdstuk worden de differentiaalvergelijkingen 

opgelost. Hierbij is bijzondere aandacht besteed aan de rand

voorwaarden voor de snelheid van de monolaagdeeltjes. Hieruit 

wordt de wenselijkheid afgeleid om, net als bij metingen aan 

lange leidingen, voortaan twee karakteristieke grootheden van 

de monolaag op te meten, i.p.v. één, zoals tot nu toe gebruike

lijk was. Overeenkomstig de suggestie van Lucassen en Van den 

Tempel (lit.5) gaan we de snelheid v van de monolaagdeeltjes 

meten, die tezamen met de meting van de oppervlaktedruk rr de 

11 impedantie" van de monolaag moet bepalen. 

Uit de resultaten van deze gekombineerde metingen aan choles

terol-monolagen bepalen we 4 parameters; A,B,C en D, die, in 

de voornoemde differentiaalvergelijkingen, het verband geven 

tussen 1( en v. 

In hoofdstuk 4 wordt de meetopstelling beschreven. 

Hoofdstuk 5 bevat de wiskundige formules die nodig zijn bij 

het verwerken van de meetwaarden. Tevens worden in dit hoofd

stuk de meetresultaten vergeleken met de literatuur. Daartoe 
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worden eerst de parameters A,B,C en D omgeschreven in € en ~, 

resp. de elasticiteitsmodulus en de soortelijke massa van het 

oppervlak. 

Het hoofdstuk wordt besloten door enkele konklusies die uit de 

meetresultaten getrokken worden omtrent de voortzetting van de 

experimenten. 
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1 ONDERZOEK AAN LONGSURFAKTANT 

Hieronder volgt een beschouwing die, in sterk vereenvoudigde vorm, 

het belang van longsurfaktant voor de stabiliteit van alveolen 

aangeeft. Daarna volgt een opsomming van de onderzoeken die ter 

bestudering van longsurfaktant in de groep A.F.M. van de T.H.E. 

verricht worden. 

De gasuitwisseling via de longen geschiedt in de alveolen (,of long

blaasjes) door diffusie. De alveolen zijn bedekt met een dun vocht

laagje. Op het lucht/vloeistof-grensvlak zit een mono(molekulaire) 

laag, bestaande uit oppervlakte-aktieve stoffen; deze stoffen 

noemt men het longsurfaktant. De samenstelling van het surfaktant 

(zie figuur 1.1) is moeilijk exakt te bepalen omdat het surfaktant 

eerst uit de longen gewassen moet worden, met een geschikt gekozen 

vloeistof. Het is echter mogelijk dat hierbij ook andere stoffen 

uit de longen meekomen, die ten onrechte tot het surfaktant gere

kend zouden worden. 

Algemeen wordt aangenomen dat de genoemde monolaag een stabiliserende 

DIPAlMITOYl 
lECITHrN 

MONOENOIC 
LECITHINS 

25'7. 

4l"lC .~ PHOSPHATIDYL 
' ETHANOLAMINE 

1--Gl YCERIOES, 

- PHOSPHA TIDYl 
SERINE + GlYCEROL 

,__.---t YSOLECITHIN 

-....__ __ SPHINGOMYELIN 

'------- PROTEIN 

'------·--CHOlESTEROl 

figuur 1.1 

samenstelling van 
surfaktant van een 
(honde)long. 

werking heeft op de grootte van de alveolen. Dit kan worden ge

illustreerd met de wet van Laplace die zegt dat het drukverschil 

AP over belletjes gelijk moet zijn aan 

2.0"' -R AP = ( 1 • 1 ) 

. 
hierin is~ de oppervlaktespanning van het belletje, en R de 
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kromtestraal. Deze wet passen we toe op de alveolen. De alveolen 

staan in onderling drukkontakt zodat in evenwicht overal dezelfde 

druk heerst. De kromtestralen van de longblaasjes lopen echter 

nogal uiteen, zodat- als U konstantis-uit vgl.(1.1) volgt 

dat de kleinste blaasjes zullen leeglopen in de grotere. Dit 

proces zet zich voort tot er nog maar éen of enkele grote alveolen 

bestaan. Dit effekt wordt vermeden door vniet langer konstant te 

nemen, maar een funktie van de kromtestraal. Bij de heersende 

druk p en willekeurige kromtestraal R moet de oppervlaktespanning 

gelijk zijn aan 

ü ( tt) = i: p. R 

Door de ademhalingsbeweging varieert de druk en daardoor veranderen 

de kromtestralen R van de alveolen. De alveolen kunnen slechts 

naast elkaar blijven bestaan als voldaan wordt aan 

~)0 
àf{ 

en dus aan 

Voor een bolvormig oppervlak is dit te schrijven als 

( 1 . 2) 

De oppervlaktespanning van het longsurfaktant zal dus aan deze 

vergelijking moeten voldoen om stabiliserend te werken. In het 

geval dat de alveolen zijn voorzien van een surfaktant dat hier 

niet aan voldoet, zal bij de ademhaling de long zich ongelijk

matig ontplooien. Dit ziektebeeld staat bekend onder de naam 

"Respiratory Distress Syndrome" en doet zich o.a. voor bij mensen 

die aan de thorax zijn geopereerd en bij babies die meer dan ca. 

6 weken te vroeg zijn geboren. 

Om de werking van het longsurfaktant te kunnen begrijpen, worden 

de voornaamste bestanddelen ervan bestudeerd in de groep A.F.M. 

De werking van de longen wordt op tweedimensionale schaal nage

bootst, door op een bak, volledig gevuld met water, een monolaag 

te spreiden van zo'n surfaktantkomponent (b.v. cholesterol, DPL). 

Vervolgens wordt het oppervlak van de laag gevarieerd, analoog met 

de oppervlakteveranderingen van de alveolen tijdens de ademhalings

beweging. De karakteristieke grootheden die wij hiervan meten zijn 

de oppervlaktespanning o- en de el.astici te i tsmodulus E . Van beide 

grootheden kan het statisch en het dynamisch gedrag bekeken worden. 
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Het statisch gedrag van Û is te meten door het oppervlak A van de 

monolaag quasi-statisch te veranderen. De waarde van E. berekent 

men hieruit volgens 

dO"" 
E. = d b..A 

( 1. 3) 

Zowel a' als € zijn re~le grootheden. Deze meetmethode is al lang 

bekend en op talloze oppervlakte-aktieve stoffen toegepast. 

Het dynamisch verloop vana kan op twee manieren worden bestudeerd. 

De eerste ber~st op grote kompressies en expansies van het opper

vlak ( > 1 O%) , waarbij oA/'lJt als parameter gekozen wordt. Op deze 

manier is door A.Snik (lit.3) onderzoek gedaan cholesterol, DPL en 

mengsels van beide; de experimenten worden momenteel voortgezet 

door J.Venselaar. 

Een tweede manier om het dynamisch verloop vana' te bestuderen 

wordt in dit verslag besproken. Uit analogie-overweging met de 

druk van een gas, zullen wij gebruik maken van het begrip opper

vlalcteS!~!,s, symbool Tr . Het verband tussen ü en 1( is lineair: 

Hierin is ctw de oppervlaktespanning van het water zonder monolaag; 

deze bedraagt bij 22 °C: 72.10-3 N.m- 1 . 

Bij deze tweede methode wordt een monolaag gespreid tot een zekere 

waarde rr0 is bereikt. Vervolgens wordt het oppervlak eenzijdig 

sinusvormig in de tijd veranderd, en wel met een zeer kleine 

amplitude (A Ao 2.10-3 .A). Hierdoor gaat de evenwichtsdruk varii:!ren 

om zijn ingestelde waarde 1'(0 volgens 
A 

1t (t) = 1( CO$ Wt 

De oppervlaktedruk blijkt niet alleen afhankelijk te zijn van de 

tijd en de frekwentie, maar ook van de plaats x in de monolaag 

waar gemeten wordt: Tt = TC(x, t). Stellen we ,-r(x, t) = ff(x). coswt 

dan kan de plaatsafhankelijkheid uitgedrukt worden in een amplitude 

lfl(x)J en een fasehoek ~n(x). Uit metingen van deze amplitude en 

fasehoek op diverse plaatsen in de monolaag kan de elasticiteits

modulus bepaald worden; deze blijkt net alsTf(x) komplex te zijn: 

·E=IEJ.eJl 

Het bepalen van deze dynamische elastici.tei tsmodulus als funktie 

van diverse parameters, zoals concentratie, srunenstelling en 

temperatuur van de monolaag, geeft inzicht in de elasticiteit van 
• 

de longalveolen t.g.v. de aanwezigheid van het longsurfaktant. 
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Deze methode berust op de voortplanting van longitudinale golven 

die door de genoemde eenzijdige oppervlaktevariaties in de mono

laag worden opgewekt. Zij werd voor het eerst beschreven door 

J.Lucassen in 1968 (lit.2). De metingen, waarvan in dit verslag 

kond wordt gedaan, zijn verricht aan een opstelling die is opge

bouwd door J.Olijslager naar aanleiding van een publikatie van 

J. IJucassen en M. van den Tempel ( li t. 5). De gehanteerde staande

golftheorie vertoont veel overeenkomsten met die van J.Lucassen 

en G.T.Barnes (lit.7) maar wijkt hiervan af bij de introduktie 

van de oppervlakte-soortelijke massa. 
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2 HET OPSTBLLEN VAN DE DIFFERENTIAALVERGELIJKINGEN 

2.1 Inleidi~ 

z 

Bij de experimenten wordt gebruik gemaakt van een rechthoekige 

bak, waarvan de lengte L veel groter is dan de breedte b (zie 

figuur 2.1). De bak, ook wel trog genaamd, is tot aan de rand 

gevuld met zuiver water. Op het water is een mono-molekulaire 

laag gespreid van een oppervlakte-aktieve stof; wij hebben 

voornamelijk cholesterol gebruikt. We defini~ren een recht-

---... •--x 

X=L 

hoekig koördinatenstelsel (x,y,z) 

zoals in figuur 2.1 is aangegeven. 

De monolaag zit opgesloten tussen 

drie vaste wanden en te X=Ü door een 

in de x-richting beweegbare 11 barrière", 

die in ons geval 1 mm diep in het 

water steekt. Met de barrière kan 

'2.SQQ.~~~~~t het oppervlak van de monolaag worden 
fi,I.Ulr :t ·1 · d H · · dt · · t 

(d f. ·~· "" •. ,. gevar1eer . 1J wor s1nusvorm1g me 
-. llllh;or. va"' .. (t "ouw-cli.,.,te" ckellel 

de tijd heen en weer bewogen waardoor er vlakke longitudinale 

golven in de monolaag worden opgewekt, die zich in de x-richting 

voortplanten. 

2.2 Het opstellen van de golfvergelijkingen 

We zullen proberen een beschrijving te geven over de invloed 

van een passerende golf op de deeltjes waaruit de monolaag is 

opgebouwd. Daartoe moeten we eerst een aanname doen omtrent de 

ligging van de deeltjes ten opzichte van elkaar. We nemen aan 

dat de deeltjes homogeen over het oppervlak verspreid zijn; bij 

het experiment kunnen we hiervoor zorgen. In het onderstaande 

zal voor het gemak van een geordende rangschikking worden uit 

gegaan, en wel van een rooster opgebouwd uit vierkanten.Elk 

deeltje heeft vier naaste buren op gelijke afstand a. 

De kracht die twee buurdeeltjes op elkaar uitoefenen geven we 

aan met F(a). Het longitudinale karakter van de te X=Ü opgewekte 

golven manifesteert zich mikroskopisch als zich voortplantende 

verdichtingen en verdunningen in de deeltjesconcentratie, in het 

vlak van de monolaag. We zullen aannemen dat de onderlinge af

standen der deeltjes in de x-richting om de evenwichtsstand a 0 
zullen oscilleren, terwijl in de y-richting de onderlinge af

standen niet zullen veranderen. Dit betekent dat we in de 
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i-1 
. 

l+t ' 
fï, IMA'r 2.t 

~~ 
1. eve"f\wic"'t De«HjtS rtln~SC'k ik la ÏY\ r 

i"' c.ell\ w.ot~ol~ 

\ 
\ \ 

\ \ 
\ 

;[ ~. Versf:;o.,.i{ 
cJ.o0r ~ol 

i-f l i+l 

x 

y-richting van de trog rijen deeltjes kunnen onderscheiden die 

zich naar elkaar toe en van elkaar af bewegen. Deze rijen kunnen 

we nummeren (zie figuur 2.2). We kunnen dan de krachtenbalans 

opstellen voor de deeltjes in een willekeurige rij i. De netto 

kracht op ieder deeltje in deze rij, ten gevolge van de kracht

wisselwerking tussen de deeltjes, zal niet meer nul zijn omdat 

de (i- 1) e rij zich op een andere afstand dan de (i+ 1) e rij 

van de ie rij zal bevinden. Voor het geval dat de amplitudi van 

de oscillaties van de rijen klein zijn ten opzichte van de 

evenwichtsafstand a 0 , nemen we van de Taylorreeksontwikkeling 

van F(a) rond a 0 alleen de eerste paar termen mee: 

è>F 
F{~) = f"(o.o) + (0.-ct")· ~· (2.1) 

Stellen we tevens 

dan vinden we voor de genoemde netto kracht op een deeltje 

uit rij i: 
\ 

~- _!';~.~(ai - a. 1) 1-

(we rekenen Fi naar rechts posit~ef) 

(2.2) 

(2 .. 3) 

In plaats van de nummering i kan deze kracht worden uitgedrukt 
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als funktie van x. Met behulp van 

dG\. a.~ -tlc:-a Gt.:-ac:_ 1 

0")L - A x ~ >zodat ao 
gaat vgl.(2.3) over in 

( 2. 4) 

dit is wederom de kracht per deeltje. 

Naast de interaktiekrachten ondervinden de deeltjes ook een 

wrijvingskracht: Doordat de deeltjes bewegen zal door wrijving 

de onderliggende watermassa gaan meebewegen. 

monolaagoppervlakte is die wrijvingskracht 

'((x.)=- 'Yl (~V (?1. J -z../1:)) 
a'Z. z.=o 

Per eenheid van 

Per deeltje is een specifiek oppervlak 

wrijvingskracht F (x) per deeltje is 

ao2 beschikbaar, dus de 

w 

Fw (x)= 'Y? a.!" (~~)2-=o (2.5) 

met~ de dynamische viskositeit van het water. Deze wrijving zorgt 

voor de demping van de longitudinale golf. 

Als er geen andere krachten zijn die de deeltjes ondervinden, 

levert toepassing van de wet van Newton: 

'do... 1. ( èJv) n b 1. 'd v 
ao ~ dX. + ~ 'lo d2. 'Z.:O = leff .(. 0..1> • dt (2.6) 

Hierin stelt 1 de diepte voor waarmee de deeltjes in het water 

steken, enpefj de dichtheid van de monolaag, gekorrigeerd voor 

het zich eventueel tussen de deeltjes nog bevindende water. 

Zoals in fig.2.2 geschetst is veranderen niet alleen de onder

linge afstanden der deeltjesrijen als een golf passeert, maar 

wijkt bovendien iedere rij van de evenwichtsstand uit over een 

afstand u. Het verband tussen de uitwijkingen der rijen (u) 

en hun onderlinge afstanden·(a) is 

De snelheid van de rijen, en dus van de deeltjes, wordt gegeven 

door de tijdsafgeleide 

oLt· v,_= à~ 

zodat 

C>a~ 
~ = vt ... , -vl. 

• 
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Als de golflengte groot genoeg is wordt dit 

aa. a .av 
dt - 0 ;}x. (2.7) 

hetgeen, na vgl.(2.6) een tweede differentiaalvergelijking (D.V.) 

oplevert. Wegens het sinusordale karakter van de beweging van het 

oppervlak, planten de golven zich in de diepte voort volgens 

V()(,z.,c) = V(x,o,t:) . .e.xp(-z./N). exp (-~z.~) 
waarin )} =} , de kinematische viskositeit van het water. 

Vgl.(2.5) wordt hierdoor 

Fw(><)= -i/i (~tl) a.~ Jw'?_p. V(x,o,t) 

Omdat v(x, 0, t) _, e jwt geldt 

av- . 
()t. - (W V 

Dit toegepast op het bovenstaande levert 

Substitutie hiervan in vgl.(2.6) geeft, met een kleine her

schrijving: 

~ = (PeH .la0 

àx. } 

av ' dGl 
Ó')(. = 'lo. ot' 

(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

Hierbij is voor de overzichtelijkheid vgl.(2.7) 

herschreven vorm (2.12) toegevoegd. 

in een eveneens 

Niet alle tot nu toe ingevoerde parameters Z1Jn experimenteel 

meetbaar, zoals de onderlinge deeltjesafstand a 0 en de inter

aktiekracht F(a). In het hier navolgende zullen vertaalregels 

worden afgeleid, teneinde de oppervlaktedruk van de monolaag, 

die wel meetbaar is, te kunnen relateren aan de voornoemde 

parameters. 

• 
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2.3 Het vervangen van mikroskopische termen door makroskopische 

grootheden. 

Beschouw weer de monolaag in evenwicht, zoals eerder besproken. 

Deze monolaag oefent krachten uit op de wanden van de trog. De 

kracht op de barrière zij Fb; zij wordt veroorzaakt door het 

verschil in oppervlaktespanning a;, van het zuivere water aan de 

ene kant en die van het water met de monolaag ( ct ) aan de andere 

kant van de barrière. De oppervlaktedruk 1t' van de monolaag is 

de kracht Fb per eeru1eid van barrièrelengte: 

Fa 
J{ ·- - (2.13) .- b 

Het verband tussen de oppervlaktespanning <r en -druk is dus 

(2.14) 

Om de monolaag te komprimeren moet arbeid verricht worden tegen 

de kracht Fb in, zodat we het systeem een inwendige energie 

kunnen toekennen ter grootte 

u0 = -1 Fb (x). dx 

Oo 
Voor een monolaag bestaande uit N identieke deeltjes is het 

specifiek oppervlak A per deeltje 
p 

A 
p 

b.L 
= ,..- (2.15) 

Gaan we nu vanuit de evenwichtstoestand, met inwendige energie u0 , 

het oppervlak een weinig komprimeren in de x-richting (waarbij, 

zoals al uiteen gezet, de vierkanten overgaan in rechthoeken), dan 

resulteert dit in een energietoename AU: 

À. \À= -Fb. AL= -TC.b.AL 

zodat 

dlA 
'dL - -TC .b 

Deze energieverandering wordt verdeeld over de N surfaktantdeeltjes; 

voor de toename van de energie per deeltje (U ) geldt p 

(2.16) 

U kan in verband worden gebracht met F(a): p • 
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(de faktor ~~~: Elk deeltje heeft 2 naaste buren waarvan de 

evenwichtsarstand a 0 verandert, ondervindt dus 2x de interaktie

kracht, maar deelt deze steeds met de betreffende buur), zodat 

~ = - F(o.) 
dD.. 

Met gebruik van vgl.(2.13) en de wetenschap 

au.e _ a up (c) L)-' _ au, . (~· N )-' 
aL - ao- ao.. - a~ b 

(2.17) 

ao.. Cl. 
dat aL = L volgt 

(2.18) 

Uit vgl.(2.16) t/m (2.18) vinden we het gezochte verband tussen 

de mikroskopische en makroskopische grootheden: 

F(o.) 
Tt (x,t:) = ( a. x) t) 

Hieruit volgt met de kettingregel 

an::- (À~ - F __ F + o..a--
ao... - c.tl. (A.2. 

(2.19) 

De D.V. •s (2.11) en (2.12) kunnen we nu herschrijven in termen 

van~ en v. Daartoe maken we gebruik van 

dTC - è) 1t' OG\ 
ëhl - 00... h 

dit leidt tot 

ao. - o..'- cht' 
-= ·-ox. a., + F dl( 

evenzo 

00.. -o..l are ·----
fA-'} + F di:: a-c 

Ten slotte zullen we ter vereenvoudiging de volgende symbolen 

invoeren: 

A·-
4o i -t- F(a.) J f. ~ + '1f. 1 

- qo 3' l ttff. V ft; J 

B = 'loj+F(4.) Vlw~r 
- !t«o} 

C = - 4o} 
'lo )' + F (Qo) 

N.B. A, B en C zijn re~el. 

De D.V. 's (2.11) en (2.12) worden dus geschreven als 

• 

(2.20) 

(2.21) 

(2.22) 
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oJt A· av B.v - ot + 
à>< 

dV c~ - -
à x. ·at 

(2.23) 

Deze D.V. 's zijn analoog aan de telegraafvergelijkingen voor 

lange leidingen, waarbij de lekweerstand echter verwaarloosd is. 

In zijn meest algemene vorm moet de tweede D.V. van vgl.(2.23) 

dus nog een extra term, evenredig met ~ hebben, analoog met de 

zojuist genoemde lekweerstand. Deze term voeren we alsnog nu in; 

voor de~enredigheidskonstante D zal in appendix 2 worden ge

poogd een uitdrukking op te stellen. We krijgen 

a~ A av 2 
à1<. = . iH: + o.V 

(2.24) 

ov = C· drc + D.rc 
ax. ~t 

Door de overeenkomst van de D.V.'s (2.24) met die van lange lei

dingen kunnen we aan de monolaag een impedantie voor longitudinale 

golven toekennen. Het oplossen van de impedantiekanstantes 

A, B, C en D zullen we ons tot doel stellen. 
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3 HET OPLOSSEN VAN DE DIFFERENTIAALVERG~LIJKINGEN 

3.1 Voor het oplossen van de D.V.'s (2.24) zullen we beginnen met 

het opstellen van de algemene oplossingen voor v( x, t) en 1( (x, t), 

waarbij we er rekening mee houden dat de door ons gebruikte trog 

een eindige lengte heeft. Aan het eind van de trog worden de 

golven teruggekaatst, zodat het golfpatroon een superpositie is 

van heen- en teruglopende golven. Hierbij zullen we uitsluitend 

gebruik maken van de komplexe schrijfwijze. 

Voor de snelheid voldoet de algemene oplossing 

v(x,t) = V(x).ej~t ( 3. 1) 

waarin V(x) de som van de naar links en rechts lopende golven is: 

(3.2) 

Evenzo voldoet voor de oppervlaktedruk de oplossing 

~(x,t) = fT(x).ejwt (3.3) 

Substitutie hiervan in de eerste D.V. van vgl.(2.24) geeft 

(3.4) 

Voor het golfgetalkin vgl.(3.2) en (3.4) vinden we, na substi

tutie van de oplossingen voor V(x) en lT(x) in D.V.(2.24): 

-k2 = (jwA + B)(jwC + D), (3.5) 

zodat k komplex is. 

Vervolgens moeten we de randvoorwaarden die van toepassing zijn, 

invullen in de oplossingen (3.2) en (3.4). 

We hebben al gebruik gemaakt van het feit dat de lengte van de 

trog eindig is. Daar het einde van de trog te X=L gevormd wordt 

door een vaste wand, moet de snelheid van de monolaag daar nul 

zijn: 

V(L) = 0 (3.6) 

Een tweede begrenzing die van belang is voor het golftransport 

wordt gevormd door de oscillerende barrière. Een ideale barri

ere brengt zijn beweging precies over op de monolaag, d.w.z. 

zonder demping of fasedraaiing. Over de barrière in onze opstel

ling weten we niet hoe 11 ideaal" deze is. We weten dus ook niet 
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of de snelheid van de barrière, gegeven door 

waarin A0 de amplitude van de barrière-uitwijking is, 

dezelfde is als de snelheid V(O) van de monolaag te X=O. 

(3.7) 

In plaats van vgl.(3.7) als randvoorwaarde te nemen, zullen we 

gebruik maken van de vergelijking 

V(O) = jwU (3.8) 

waarin U komplex is: 

De overdracht van de barrièrebeweging op de monolaag kunnen we 

nu uitdrukken met het quotiënt U/A
0

; 

is de verzwakking, en 

~u de fasedraaiing. 

Het golftransport hebben we tot nu toe slechts bekeken in het 

vlal{ van de monolaag. In vgl. (2.8) werd echter al aangetoond dat 

de golfbeweging zich ook in de diepte van de bak voortplant. Om 

te voorkomen dat deze golven op de bodem (z=h) worden terugge

kaatst en de beweging van de monolaag kunnen beïnvloeden, moeten 

we de trog zo diep kiezen, dat de golven uitgedempt zijn voordat 

ze de bodem bereiken: 

\V( x,h)l = 0 (3.10) 

Vooralsnog zullen we aannemen dat aan deze voorwaarde is voldaan; 

achteraf (in hoofdstuk S) zullen we toetsen hoe groot h minstands 

moet zijn, willen de berekeningen binnen de gewenste nauwkeurigheid 

juist zijn. 

We gebruiken dus de randvoorwaarde (3.6) samen met vgl.(3.8). 

Substitutie hiervan in vgl. (3.2) en (3.4) ·levert resp. 

(x) = - J~.dÁ - e.. V . t e.jkC.X-L.) -.)Ie tx-L.) ] 

e_JkL. - e.. -jkL. 

-jc.vkU. l e.JI(<x-L.> + e.-jk(x-L.)} 
n (~) =. wC - j D elkL.. - e.-jiëL 

(3.11) 

Omdat volgens vgl.(3.5) keen komplex getal is kunnen we de reële 

en imaginaire delen apart opschrijven. Een gebruikelijke manier is 
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k ::= ><.- j~ (3.12) 

hierin is X het (re~le) golfgetal en ~ de dempingsko~ffici~nt. 

Door V(x) en Tl(x) voor verschillende waarden van x te meten, 

kutmen we X , p , A, B, C, D en de komplexe U bepalen. 

Merk op dat we er vanuit gegaan zijn dat zowel Tl(x) als V(x) 

gemeten kunnen worden. Dit wijkt af van de gebruikelijke methode; 

daar wordt alleen TT(x) gemeten en wordt als tweede randvoorwaarde 

genomen V(O) = Vbarr = jwA0 • Dit resulteert dan in een vergelij

king voor IT(x) zoals hierboven weergegeven (vgl.3.11), waarin 

echter het komplexe getal U vervangen is door het re~le getal A0 , 

de amplitude van de barrièrebeweging. 

Doordat wij hebben aangenomen dat de barrière zijn beweging niet 

ideaal op de monolaag overbrengt, hebben we de randvoorwaarde te 

X=O verworpen. Dit betekent voor de berekeningen een verlies aan 

informatie wat we kunnen herstellen door naast de metingen van 

fT(x) een tweede, daarvan onafhankelijke meting in te voeren, nl. 

het meten van V(x). In hoofdstuk 5 zal worden toegelicht hoe we 

deze metingen verrichten. De metingen zijn zo opgezet dat we van 

V(x) en TTCx) de amplitude en de fase kunnen registreren; de 

wiskundige formuleringen hiervoor worden in hoofdstuk 5, uitgaande 

van vgl.(3.11), afgeleid. 

3.2 De metingen 

Aan drie monolagen van cholesterol Zl Jn gekombineerde n 'V-metingen 

verricht als funktie van x, zo goed mogelijk verspreid over de 

lengte van de bak. De hoekfrekwentie van de barrière was steeds 

2,62 rad.s- 1 • De resultaten staan met kruisjes weergegeven in de 

grafieken fig.3.1 t/m 3.6; de getrokken krommen geven de beste 

aanpassing tussen de meetresultaten en de theorie ( 11 try and error"

methode)). De waarden voor A,B,C,D,\U\,~u' )<.en~ die bij de krommen 

horen, staan vermeld in tabel 3.I. 

Vooral bij de snelheidsmetingen treedt een grote spreiding van de 

meetpunten om de gtrokken krommen op. Men kan de waarden van de 

parameters hier aanzienlijk vari~ren, zonder dat de aanpassing 

tussen de krommen en de meetpunten merkbaar slechter wordt. 

Ook bij andere krommen hebben we nagegaan hoe groot de invloed is 

van variaties van de gekozen parameterwaarden op de ligging van de 

getrokken krommen. Uit de ligging van de meetpunten t.o.v. de 
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1lspr. A B c D llll SlJ"'- x.. (3 

~lO-l N ... -• k,.~..,_ kJ·.,.·'s-• ~<a-• sa. k, .... s xto-1 m rCJ.cl. m-• m-1 

1.0 - O,'t3 -1.0 - 0,9~ o,~s- 0,88 01 l2.. l, 93 o, 1i 

1,3 -0,69 -1.~ - o,85" - O,S9 o,B:t. -0,2.'f ~.03 0,90 

l/,2.. - o, S'S" -1,lt -0, S'l -011 'f o, i' '1 -0,12. 1) S'1 0,13 

tabel 3.1 

IEl rzjE \M\ ~~ s 
N .rn-' rCJ.d kt .m-z. ra.c{ )( to-1 m. 

1,06 -0,10 0,61 -0,81 o.~'t-

1.1 '1 0,~6 O,Dl. -O,S'D 0,8~ 

1.1~ 0,09 0,16 -0,11 0,1-6 
tabel 3.II 

krommen, ontstaan uit deze variaties, blijkt hoe goed we, met de 

huidige onnauwkeurigheden in de metingen, de waarden van de para

meters kunnen bepalen. 

Deze procedure hebben we toegepast voor de parameters A,B,C,D, \Ul 
en ~u uit meting 3 ( ><..en ~ veranderen mee volgens vgl. 3. 5 en 3. 12); 

de waarden van de parameters werden na elkaar met 10% verhoogd 

(~ werd verhoogd met 0,07 rad). De variatiekrommen die hieruit u 
ontstonden staan getekend met gebroken lijnen in de grafieken 

van meting 3 (fig.3.5 en 3.6); bij elk van die krommen is aange

geven door welke parametervariatie hij is ontstaan. 

Zoals uit vgl.(3.11) blijkt zijn \fT(x)} en Jv(x)l evenredig met 

jul; hun waarden worden dan ook voor alle x 10% hoger, t.g.v. de 

verhoging van }ui met 10%. Evenzo nemen ~n(x) en ~V(x) lineair 

toe met de stijging in ~u· Van de overige gevarieerde parameters 

blijkt alleen C voor één grafiek (\Tf(x)l vs. x) een variatiekromme 

op te leveren die over het hele gebied een aanzienlijke verande

ring t.o.v. de getrokken kromme geeft. Juist in de grafieken van 

}V(x)l en ~V(x) vs. x, waarin de meetwaarden de grootste onnauw-
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keurigheid hebben, blijken variaties in A t/m D nauwelijks ver

schoven krommen te veroorzaken. Zolang de snelheidsmetingen dus 

nog zo onnauwkeurig zijn, kunnen de waarden van de parameters 

niet binnen 10% nauwkeurig hieruit mede bepaald worden. 

Anderszijds kunnen we wel konkluderen dat als we de snelheids

metingen een faktor 10 nauwkeuriger zouden kunnen uitvoeren, 

de waarden van de parameters binnen 10% nauwkeurig zouden kunnen 

worden bepaald. 

Merk op dat voor alle metingen l3'u I 0 is, en tul <. A0 (A0 =10-3 m); 

de snelheid van de monolaag op X=O is tussen 12 en 26% lager dan 

die van de barrière. Over de oorzaken hiervan kunnen we slechts 

gissen. Enkele mogelijkheden zijn: 

Doordat de barrière enigszins in het water steelet (ca. 1 mm) 

heeft het snelheideprofiel van de vloeistof voor z ~ 0 een 

diskontinu!teit ter plekke van de barrière. 

- De affiniteit van de monolaag tot het materiaal van de trog en de 

barrière (teflon) is niet neutraal, zodat door de expansiebewe

ging van de barrière in diens nabijheid een leemte in de monolaag

concentratie ontstaat. Deze wordt,door de genoemde affiniteit 

en/of door de viskositeit in de monolaag vertraagd opgevuld 

(er treden afschuifspanningen binnen of aan de rand van de mono

laag op). Het gebruik van een andere oppervlakte-aktieve stof 

zal hierover opheldering moeten geven. 

In hoofdstuk 5 zal een vergelijking worden gemaakt tussen de D.V.'s 

zoals ze door ons in vgl.(2.24) zijn opgesteld, en die welke door 

Glijslager (lit.1) in termen van é en ~zijn gehanteerd. Hiermee 

zullen we uit de waarden van A,B,C enD de oppervlakte-elastici

teitsmodulus E en de -soortelijke massa~ kunnen berekenen, waarna 

vergelijking mogelijk is tussen onze meetresultaten en die uit de 

literatuur. De waarden van )Efen )3€, gedefinieerd volgens 

E = \ E \ e} f'St 

staan vermeld in tabel 3.II. Vergelijken we deze waarden met die, 

welke we krijgen als we alleen de fT(x)-metingen gebruiken, mèt 

de randvoorwaarde V(O)=Vb , dan verhouden de nieuwe en de oude arr 
waarden van IEl zich als Ao/\U\, en is de nieuwe )3~ toegenomen 

met de waarde van ~u t.o.v. de oude. 

We zien dus dat de kennis van de werkelijke beweging van de 

monolaag essentieel is voor de bepaling van E . 

Voor de oppervlakte-soortelijke massa geldt hetzelfde als voor € : 

l~l neemt toe met de faktor A0/\UI en~~ met de grootte van ~u· 
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De waarde van 1~1 levert informatie over de indringdiepte 8 van 

de golfbeweging van het oppervlak. De respektieve definities 

luiden: 

~ is de hoeveelheid vloeistof per oppervlakte-eenheid die door de 

golf in beweging wordt gebracht (in kg.m-2 ), 

S is de afstand (in de z-richting) waarover de amplitude van de 

snelheid afneemt tot 1/e x de waarde aan het oppervlak; hiervoor 

gebruiken we vgl.(2.8). 

Kombinatie van deze definities geeft: 

~ _ IP.I 
0- p 

waarin we voor p de soortelijke massa van water nemen. Bij de door 

ons gebruikte frekwentie (W=2,62) zou dit moeten leveren 

Ö = 0,87.10-3 (m). 

De gemeten waarden van\~' ~~en de daaruit berekende Ó staan 

vermeld in tabel 3.II. Het blijkt dat & geenszins konstant is 

en steeds kleiner dan de hierboven berekende waarde. 

Ook voor de bepaling van ~geldt dat we de werkelijke snelheid 

van het oppervlak moeten kennen. 
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4 DE MEETOPSTELLING 

In dit hoofstuk wordt de opstelling beschreven waarmee longitu
dinale oppervlaktegolven worden opgewekt en gemeten. 
Wat de metingen van de oppervlaktedruk betreft is de opstelling 
grotendeels ontwikkeld door J.Olijslager en uitvoerig beschreven 
in diens afstudeerverslag (lit.1). Een verandering die hierin 
werd aangebracht betreft het gebruik van een microbalans i.p.v. 
een transducer en zal hieronder meer aandacht krijgen dan de 

overige komponenten van dit deel van de opstelling. 
De snelheidsmetingen zijn nieuw en zullen als zodanig de nodige 
aandacht krijgen. 

In figuur 4.1 is de opstelling schematisch weergegeven. 
Met behulp van een excentrisch gemonteerd wieltje (1) wordt aan 
de barrière (2) een sinusvormige beweging gegeven. De aandrijving 
geschiedt door een motor (3) met instelbare frekwentie. 
De barrièrebeweging wordt geregistreerd door een verplaatsings
meter (8); het signaal ervan gaat naar de X-as van een X/Y-schrijver 
(7). De trog (12) is een langwerpige teflon bak met inwendige 
diepte van 1 cm. Ze wordt tot de rand gevuld met driemaal gedestil
leerd water. Alvorens de barrière (2) aan te brengen wordt een 
monolaag gespreid over het hele wateroppervlak. Met een wilhelmy
plaatje (4), dat van geruwd glas of platina is gemaakt, wordt de 
oppervlaktespanning gemeten. Dit plaatje hangt via een niet 
draaibare draadkonstruktie aan een arm van een microbalans (13) 
(type Beekman LM 600). Deze geeft zijn signaal via de regelkast (6) 
af aandeY-ingang van de X/Y-schrijver (7). De microbalans is 
geplaatst in een horizontaal en vertikaal beweegbare kast (niet 
getekend) zodat we voor iedere waarde van x het wilhelmy-plaatje 
kunnen laten zakken tot het juist het vloeistofoppervlak raakt. 
Door de ruwheid kruipt de vloeistof ertegen op; als het plaatje 
ruw genoeg is wordt de kontakthoek p klein, en daarmee het effekt 
van een kontakthoekhysterese op de meetresultaten geminimaliseerd. 
De snelheidsmetingen gebeuren met kurk- of talcdeeltjes als 
indikator. Op de gewenste plaats x worden enkele van die deeltjes 
gestrooid (9); hun beweging wordt bekeken via een lens en een 
meetmikroskoop (10). De amplitude van de uitwijking U(x) lezen we 
af op een schaalverdeling in het occulair van de meetmikroskoop. 
De fase van de beweging hebben we tot nu toe (bij wijze van proef) 
opgemeten door deze met de hand over te brengen op één kanaal 
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van eenX1,X2/t-~chrijver(11). Dit gebeurt door aan de nulinstelling 

van het betreffende kanaal van de schrijver te draaien. Op het 

tweede kanaal van de X/t-schrijver wordt de barrièrebeweging aan

gesloten, via de verplaatsingameter (8). 
Het optische gedeelte is, evenals de microbalans, verplaatsbaar 

over de hele lengte van de trog. 

De meetsignalen die we met deze twee systemen krijgen Z1Jn: 

Voor de oppervlaktedruk: 1( (x,t) vs. A(t)-plaatjes. Omdatr( en A(t) 

beide sinusvormig in de tijd vari~ren en hun signalen i.h.a. niet 

in gelijke fase zijn, wordt de getekende figuur op de X/Y-schrijver 

een ellips. Hieruit bepalen we \T1(x)\ door de amplitude van het 

Y-signaal op te meten, en de fasehoek 0n(x) uit de verhouding van 

de assen van de ellips (zie figuur 4.2). Uit de omlooprichting 

van de pen van de schrijver zien we of TI voor of achter loopt 

t.o.v. A(t). 

Voor de snelheid: Op de 2-kanaals X/t-schrijver twee sinusvonnige 

bewegingen die niet gelijk lopen. Dit levert ons direkt het fase

verschil tussen de bewegingen van de deeltjes en de barrière. 

De amplitude van de deeltjesuitwijking lezen we af in het occulair 

van de meetmikroskoop. De snelheid V(x) volgt door differenti~ren 

naar de tijd uit de uitwijking U(x): 

lv(x)l = w~(x~ 

0y(x) = 0u(x) + i~ 

(4.1) 

De beschrijving van de Wilhelmy-methode, zoals behandeld in lit.1, 

geldt nagenoeg onverkort voor de huidige opstelling. Het enige 

verschil betreft de ophanging van het plaatje aan de microbalans. 

De microbalans heeft, in tegenstelling tot de voorheen gebruikte 

transducer, als eigenschap dat hij eventuele uitwijkingen van de 

balansarmen terugregelt tot de evenwichtsstand. Dit heeft voor 

onze opstelling het gevolg dat het wilhelmy-plaatje altijd even 

diep in de vloeistof steekt, ongeacht de oppervlaktedruk van de 

monolaag. In lit.1 wordt een schatting van de invloed hiervan op 

de nauwkeurigheid van de meetresultaten gegeven <IA;\= 10-3 ). 
De microbalans is een precizie-instrument waarmee massa's groter 

dan 10-4 g bepaald kunnen worden. Hij is hoofdzakelijk geschikt 

voor statische metingen. Daar in onze opstelling de oppervlakte

druk sinusvormig met de tijd varieert, met als hoogste frekwentie 

5/6 Hz, kunnen we niet uitsluiten dat het regelsysteem van de 

balans de kompensatiestroom, nodig om de balansarmen in de even-
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~ = ~ O.t"C.to.V\.(~) + '7( 

(h5 tk ~~cie. o~loopritlllt.i0'\3-
~ (~) < 0 t.t. ~ ·) 

figuur 4.2 

Het signaal op de X/Y-recorder 

wiehtsstand terug te brengen, soms wat uit fase is. Het uitgangs

signaal is gebaseerd op de grootte van de kompensatiestroom; het 

zal dan achterlopen en verzwakt zijn ten opzichte van de werkelijke 

verandering in f( . Daarom is de microbalans geijkt bij de fra

kwenties en belastingen die door ons bij de experimenten gebruikt 

worden. De manier waarop dit gebeurde en de resultaten staan 

vermeld in Appendix 3. 

De monolaag werd aangebracht door de betreffende stof op te lossen 

in een mengsel (5:1) van hexaan en ethanol, en met enkele gekalli

breerde pipetten (100 en 5 ~1) op het oppervlak te spuiten. Hierbij 

werd juist zoveel opgebracht dat de gewenste oppervlaktedruk binnen 

een marge van 3.10-3 N.m- 1 bereikt werd. Na het opspuiten werd 

ca. 45 minuten gewacht zodat het oplosmiddel kon verdampen en de 

oppervlaktedrukverhogende werking van het surfaktant alleen werd 

gemeten (in deze 45 minuten daalde~ gemiddeld met 3.10-3 N.m- 1 ; 

de spreidingadruk bedroeg dan 6 à 9 mN/m. Ter vergelijking: 

~Aur = 72 mN/m). Vervolgens werd de oscillerende barrière aange

bracht, waarna de metingen begonnen. Door deze volgorde van 

handeling kunnen we aannemen dat er zich aan weerszijden van de 

barrière in de evenwichtsstand dezelfde concentratie surfaktant 

bevond. Daarmee hoopten we eventuele lekkages van surfaktant 

langs de barrière zoveel mogelijk te beperken. 
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5 VERWERKING DER MEETRESULTATEN 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt behandeld hoe uit de meetresultaten de 

waarden van de diverse parameters worden berekend. Daartoe volgt 

een wiskundige formulering van de te berekenen grootheden, 

geschreven op een manier dat ze direkt op een computer toepasbaar 

zijn. 

Vervolgens worden de onnauwkeurigheden in de metingen besproken: 

Er wordt een vereenvoudigde afleiding opgezet betreffende de ver

storing van het golfpatroon door de daarin aanwezige grote deeltjes. 

Daarna wordt berekend wat de invloed is van de beperkte diepte van 

de trog op het golfpatroon in de monolaag. 

Vervolgens wordt een paragraaf besteed aan overige fout-introduce

rende komponenten en handelingen bij de metingen. 

In het laatste deel van dit hoofdstuk worden de meetresultaten 

vergeleken met de literatuur en volgen enkele suggesties omtrent 

de voortgang van het onderzoek. 

5.2 De formules 

In hoofdstuk 3 werden de vergelijkingen afgeleid waaruit we 

A,B,C,D,\U\ en~ kunnen berekenen: 
. k'J u~ejk(x-L) e-jk(•-L)} 

TI(~) = - JW V\. ---r.". -:--+-~-:--
wC -jD eJkL _ e.-jkL 

VC'I.) -jWU. - e. 
. { ejlt (lt- L) -j\t b-L) 

1 - .e)kL _ ~-jiët 

kt= _ (jwA +i)(jwC +:DJ 

k,... K -jp 

( 5. 1 ) 

(5.2) 

(5.3) 

(5.4) 

(5.5) 

In de praktijk meten we van V(x) en Tf(x) afzonderlijk de 

amplitude en fase; daartoe herschrijven we vgl.(5.1) en (5.2) tot 

' 



\TT(x)J -
w lU\ ~Xt+f 
w1 C '- + bt. 
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I 

{ cosh 2..~(-x-L.) + Ccr'J .1x. (-x-1...) l i 
( Ce11i t~L - c.cn 1K L j 

(5.7) 

~ + Qlr'"C tAl'\. { t:l'41'\. )(. {"--L) i:Ah~\.j\CX-L)J + 

- ~c.t.Ai'\ { r~ x. L c.ot k JU-l 

('5.8) 

In principe kunnen we zowel uit de metingen van TI (x) als van V(x) 

Ken ~ bepalen, mits we genoeg meetwaarden hebben. Zolang de 

snelheidsmetingen bij ons nog zo onnauwkeurig zijn, gebruiken we 

voor de bepaling van K en ~ alleen de IT -metingen. Daartoe meten 

we op twee plaatsen, x 1 en x 2 , de waarden van I ff(•)jen ~. Hiervoor 

geldt: 

\TT(x,)\ = J c.o.sh i(l('ac,-L) + cos l K (x, -L) l i 
\n(xt)\ t '""s"' 1f1Cxa.-L) + c.~ ~)<. Vta.-L) j 

Dit zijn twee vergelijkingen waaruit de twee onbekenden, x en~ 
opgelost kunnen worden. Analytisch is dit niet mogelijk, zodat we 

gebruik maken van de grafische oplossing zoals beschreven in lit.1: 

In Appendix 1 staat het grafisch verband uitgezet tussen jTI(x1}\/\fl(X1)l 
en C>'1'n (x 1 ) - >'1'n( x 2 )) met K' en (J' als parameters. Hierin zijn x' 
en ~· de dimensieloze getallen: 

X'== >cL 

~· = p. L 
zodat de grafiek bruikbaar is voor iedere waarde van 1. Voor de 

waarden van x 1 en x 2 werd respektievelijk genomen ti. en -iL. 

Nadat x. en fl volgens deze methode zijn bepaald, kunnen we de 

overige parameters oplossen. De vergelijkingen hiervoor zijn 

nogal uitgebreid, zodat we veelvuldig gebruik hebben gemaakt van 

een programmeerbare rekenmachine (HP 97). 
C enD bepalen we uit de verhouding van V(xi) en ff(xj), gemeten 

op de plaatsen x. en x. resp. Uit vgl.(5.1) en (5.2) volgt: 
1 J 
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Het rechter deel van de vergelijking noemen Z; hiervoor geldt 

Z. = 'JKt+p" -l l _G-:; lV(lCi.)l \CAl"1.Jl{Xj-L.) + C..n1K(')(j-L)J1 

Tf(Xj) Ccr,)-k 1fo (?tL- 1..) - c..r3 2. K (x L -L.) 

~Z = - QK-c.t:a..... ~ +- (/J'/ (xt)- {Z)lf (lCj) + GW'CC'l~ { f:~ X (Xj-L.) t:rAM{.(S (-xj- L) J 1-

- OJrcl:-o."' { tA~ x. {x~-L) cot:: ~~(')(i -L.) ~ . 

zodat voor C en D volgt: 

(5.12) 

(5.13) 

Vervolgens bepalen we met vgl.(5.3) de waarden van A en B: 

A= (5.14) 

(5.15) 

(op deze manier geschreven Z1Jn de vergelijkingen het snelst met 

een rekenmachine op te lossen). 

De waarden van lUl en ~u halen we het makkelijkst uit vgl.(5.8) en 

(5.9), waarin alle overige parameters inmiddels bekend zijn. 

5.3 Een afschatting over de bewegingsoverdracht van de monolaag op 

de daarin aanwezige grote deeltjes. 

We bekijken het effekt op het golfpatroon van een naar rechts 

lopende golf in de monolaag, als er zich in die laag een strook 

materiaal (index: s) bevindt, met lengte b, breedte en hoo~te a 

( b staat loq d rec!lt O'P de· _golfvoortplanti,ngsrichting ). De 

massa van de strook zij m
6

• Voor het gemak verwaarlozen we de 

dempingstermen Ben D waardoor vgl.(2.24) overgaat in 
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are A·'d..,.. 
ax = t)t 

~~ 
(5.16) 

= c.. éht 
~x. at 

De golf wordt door de strook gedeeltelijk doorgelaten en gedeel

telijk teruggekaatst. De strook kan voor de golven als een impe

dantie worden beschouwd: Zs. Schrijven we weer alle golven kamplex 

dan krijgen we: 

V V
A -jkX. 

i(x}:: i.e. 
_jklt 

e.. 
jkx 

e 

(5.17) 

,. jkx 
n ... (x) = rr ... e 

De indices i,t en r staan resp. voor invallend, doorgelaten en 

gereflekteerd. 

Voorts gebruiken we voor de komplexe amplitude van de snelheid 

van de strook 

V = Vt(x) = V.(x) + Vr(xs) s s l s (5.18) 

Ter vereenvoudiging van de berekeningen zullen we de plaats xs van 

de strook te X=O nemen. 

Uit vgl.(5.16) en (5.17) zien we dat voor de naar rechts lopende 

golven geldt 

~ = rg (5.19) 

en voor de naar links lopende golven 

(5.20) 

De monolaag vormt dus een impedantie z0 voor de golven: 

zo:= {ê (5.21) 

De krachten op de strook berekenen we m.b.v. de wet van Newton: 

0~ ( f Wis at = b Jt ~ + Tr..- - ftt) - a.. b. . '\Ij (5.22) 

De diverse termen worden als volgt herschreven: 

(
() V.s ) 'rl f·'VS= ')') ~ =-·V. j 

{ c;:I'Z.. %:0 ~ s 
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waarin Ps de soortelijke massa van de strook, en 8 de penetratie

diepte van de golfbeweging. 

Voorts wordt vgl.(5.19) t/m (5.21) toegepast op de uitdrukkingen 

voor 1( , zodat vgl. ( 5. 22) overgaat in 

De impedantie Zs van de strook kunnen we defini~ren als 

• (J 1 1'1. 
Zs ~ = J wJs o. -t y·tA. (5.23) 

zodat we, met gebruik van vgl.(5.18), uiteindelijk krijgen: 

~ (5.24) 
-V = + ..!!... 

i. t'Zo 

waarin Zs en z0 gedefinieerd zijn volgens vgl.(5.23) en (5.21). 

De verzwakking van Vs t.o.v. Vi wordt bepaald door de amplitude

verhouding: 

I Vs} 

IVd 
(5.25) 

De numerieke waarden die we hierin substitueren hebben betrekking 

op onze meetsituatie: 

P.s (kurk) = 200 kg.m-3; ~ =10-3 
-( -1 2 6 -1 U=-1 kg s; W=2, rad.s . 

-2 -3 -2 N. m s ; ~ = 1 0 m; A=-0 , 5 kg. m ; 

We berekenen de amplitudeverhouding \Vs/Vil voor een kubusvormig 

blokje met ribbe a. Het blijkt dat voor een toegestane fraktie 

van minstands 0,99, a moet voldoen aan 

a <. 10-2 m 

De experimenten, beschreven in dit verslag, werden verricht met 

kurkvijlseldeeltjes van uiteenlopende vormen, waarvan de langste 

zijde altijd kleiner dan 1 mm was. 

we mogen dus aannemen dat het kurk de beweging van de monolaag 

onverzwakt volgde. 

5.4 De eindige diepte van de trog 

In hoofdstuk 3 werd als randvoorwaarde voor de vloeistofbeweging 

in de bak genoemd: De snelheid op de bodem (z=h) moet nul zijn. 

We berekenen de amplitude van de snelheid, \V(x,h)l voor het vlak 

Z=h. Uit vgl.(2.8) volgt 

\V(x,h) \ = \ V(x, 0 )\ .e-h /N-



- 37 -

-2 -1 -3 -2 3 -3 zodat voor h::::10 m; w =1 rad.s ;"1.. =10 N.m s; p =10 kg.m : 

\V(x,">l ~ B,s- . 10-Lt 
\V(x,o)l 

Voor whebben we hier de laagste waarde ingevuld die we bij de 

experimenten ooit hebben gebruikt. Voor hogere frakwenties 

wordt de verhouding snel kleiner; bij de experimenten die in 

dit verslag zijn beschreven ( W=2,6 rad.s- 1 ) wordt de verhouding 
-5 1,1.10- . 

we zien dus dat de invloed van de bodem op het golfpatroon bij 

het oppervlak verwaarloosbaar klein is. 

5.5 Onnauwkeurigheden in de metingen 

De onnauwkeurigheden worden veroorzaakt door apparatuur-, experi

menteer- en verwerkingsfouten. 

Tot de apparatuurfouten rekenen we alle fouten die gemaakt worden 

vanaf het klaarzetten en instellen van de meetapparatuur, tot en 

met de registratie van het meetsignaal. Een drietal instrumenten 

zijn hierbij betrokken: De microbalans, de (barrière)verplaatsings

opnemer en de X/Y-schrijver. Hierbij worden dus ook gerekend de 

systematische fouten die zijn ontstaan bij het ijken van de 

microbalans (zie appendix 3); deze zijn maximaal 0,01 rad voor de 

fasekorrektie en 3% voor de verzwakkingskorrektie. De microbalans 

zelf is volgens specifikatie betrouwbaar binnen 0,5%. 

De X/Y-schrijver: de x-as binnen 1,5%, dey-as binnen 1% nauw

keurig. Het signaal van de verplaatsingsopnemer is lineair binnen 

0, 3 %. Dit tezamen re sul teert in een standaarddeviatie van 0, 8% 
voor toevallige fouten. De systematische fouten worden veroorzaakt 

door de genoemde ijking van de microbalans. 

Tot de experimenteerfouten kunnen we rekenen: Alle fouten die 

gemaakt kunnen worden bij experimentele handelingen. Deze kunnen 

zowel systematisch als toevallig van aard zijn, afhankelijk van 

de routine waarmee het experiment verricht wordt. De enige manier 

om ze te ontdekken is het regelmatig wijzigen van de routine en 

nagaan in hoeverre zulks doorwerkt in de meetresultaten. Wij 

hebben dit niet konsekwent genoeg gedaan om er uitspraken over te 

kunnen doen. 

Onder de verwerkingafouten verstaan we alle opmeet-, aflees- en 

afrondingsfouten die bij de verwerking van de meetresultaten op

treden. 
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Zo is de nauwkeurigheid waarmee de door de X/Y-schrijver getekendt 

ellipsen b1nnen worden opgemeten ca. 0,2 mm. Bij de door ons 

gebruikte groottes van de x- en y-si~~alen betekent dit voor 

lfT(x)f een s.d. van 5.10-6 N.m- 1 , en voor ~n(x): 0,005 rad. 

Daar alle berekeningen met een rekenmachine werden uitGevoerd, 

die pas afrondt na de negende decimaal, zijn de aflees- en 

afrondingsfouten te verwaarlozen. 

Konkluderend kunnen we voor de fouten in de 7f-metingen opgeven: 

in }ff(x)\: (toevallig) s.d. 0,02.10-3 N.m- 1 ; (systematisch) max. 

6 -3 -1 0,0 .10 N.m • 

in ~n(x): (toevallig) s.d. 0,006 rad; (syst.) max. 0,01 rad. 

(beide exklusief experimenteerfouten). 

B. Q~-~EE~EY1~~~~~~~!~~!~~~~~!~~~~ 

De fouten hierin worden tot nu toe in hoofdzaak bepaald door de 

waarnemingsfouten en, in mindere mate, door de x1 ,x2/t-schrijver. 

De waarnemingsfouten blijken het duidelijkst uit de grafieken in 

fig.3.2, 3.4 en 3.6, waarin de meetpunten grote afwijkingen ver

tonen ten opzichte van de 11 beste-aanpassingskrommen". Zoals al 

eerder werd opgemerkt vertoont IV(x)l de beste aanpassing; de 

gemiddelde afwijking bedraagt 6% • Voor 9"fy(x) vinden we een veel 

slechtere aanpassing; gemiddeld 0,6 rad. 

5.6 Vergelijkingen met de literatuur 

Door Glijslager (lit.1) werden twee differentiaalvergelijkingen 

opgesteld die het verband geven tussen de oppervlaktespanning 

u(x,t) en de snelheid v(x,t), uitgedrukt in termen van é en~: 

oer av 
o x = f- ot-
dV I dCï 
0 )( - ë:. dt 

(5.26) 

waarin é , de elasticiteitsmodulus van het oppervlak, en }4, de 

oppervlakte-soortelijke massa, kamplex zijn: 

E := ltl. eJJlSE 
jJIS.-' 

}A:= IJ"'I. e 
Omdat v ..... e j "'t en f3'...., e jwt kan vgl. ( 5. 26) met gebruik van vgl. ( 2. 9) 

geschreven worden als 

olt" l av ox = -IM C<npl....,.."ii + wJ~IS'in)dp.·V 

(5.27) 
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Het verband tussen l€1, ~l' 

overeenkomst van vgl.(5.27) 

\EI = f c 1 
+ ~ \ -t > 

) 

I~J, ~~en A,B,C,D volgt uit de 

met vgl. (2.24): 

fl$€. = Clt"'Ctc:t"'-~ uc. 

We merken op dat hiermee het belang van de introduktie van D 

onderstreept wordt. 

().28) 

(5.29) 

Omdat 

lit.5 

voor onze experimenten ( fl L) - 1~ 2 is, zijn IE. J en yiE volgens 

en 7 te berekenen met de formules: 

J~pw3 
'1<1 + p.t 

(5.30) 

De waarden van \E.) en ~ E. die we hieruit hebben berekend staan 

uitgezet als funktie van de sprei dingsdruk 7t0 in fig. 5. 1 en 5. 2. 

Door Joos (lit.10) zijn al eerd.er metingen ter bepaling van 

verricht aan monolagen van cholesterol gespreid op water; diens 

resultaten staan ook in fig.5.1 weergegeven. 

Ter vergelijking staan de waarden van l€1 en~(. , verkregen uit 

onze metingen en berekend met vgl.(5.28), in de figuren 5.1 en 

5.2 ook uitgezet. 

Het valt op dat de laatst genoemde waarden ver boven die van Joos 

liggen, en ook niet voldoen aan vgl. (5.30). De oorzaak hiervan 

is ons niet bekend. 

5.7 Konklusies 

In de loop van dit verslag zijn een aantal punten aan de orde ~e

komen waaruit we konklusies kunnen trekken over aspekten die bij 

de voortgang van het onderzoek aandacht verdienen; deze worden 

hieronder belmopt weergegeven. 

- Het blijkt zinvol te zijn van het golftransport in de monolaag 

de twee karakteristieke grootheden, n en v, op te meten. Indien 

de nauwkeurigheid van de huidige snelheidsmetingen met een faktor 

10 verbeterd kan worden, kunnen de parameters A,B,C,D en U binnen 

10% nauwkeurig bepaald worden. 
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- Om de beste-aanpassingskromme te bepalen uit de meetpunten en de 

theorie dient een nauwkeuriger methode gebruikt te worden dan tot 

nu toe gehanteerd werd. 

- Het effekt van de niet-ideale overdracht van de barrièrebeweging 

op de monolaag behoeft nadere bestudering: Daartoe lrunnen de 

samenstelling van de monolaag, de vorm van de barrière, de bewe

gingsfrekwentie en -amplitude als parameters gevarieerd worden. 

'J.leneinde de betrouwbaarheid van de meetmethode te testen en 

gelijkertijd beter aan de doelstelling van het onderzoek te vol

doen ( onderzoele aan longsurfaktant of komponenten daarvan), moeten 

meer metingen verricht worden aan monolagen van dezelfde stof; 

daarbij kan in eerste instantie de spreidingsdruk 7(0 en de bewe

gingsfrekwentie wals parameters gevarieerd worden (in een later 

stadium kan tevens de temperatuur-afhankelijkheid onderzocht 

worden). 

- Om effici~nte voortgang van het onderzoek te bevorderen is het 

wenselijk dat een overzicht wordt samengesteld van de literatuur 

die op het gebied van monolaagonderzoek m.b.v. dynamische meet

methoden is verschenen. Evenzo is het belangrijk kontakten te 

onderhouden met mensen die hieraan werken. 

I E. \ ( N.m-') (),2. t 
+ 

i 
~E (..-o.d) I 

+ I I 
I . 
I I 

I 
0.1 I ~ ® I . I I . 

I I x ® I 
I 

_j- I 

+= Jt~"-"Md\Y\~ >,<Jt-
1,0 •• 0 

'~ X • n.-mct.\"'~ I 
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0
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Nomenclatuur 

(de waarden altijd in S.I.eenheden) 

A 
B 
c 
D 
F 
1 
N 
n 
u 
v 
a 
b 
f 
g 
h 
k 
l 
m 
p 
t 
x,y 
z 

amplitude; monolaagparameter 
monolaagparameter 
idem 
idem 
l{racht 
lengte van de trog 
aantal deeltjes 
kromtestraal 
uitwijkin6; ener~ie 
snelheid (komplex) 
afstand; afmeting 
afstand; afmeting 
wrijvingsko~ffici~nt 
richtingsko~ffici~nt: g=- of(Q.)/a~ 
diepte van de trog 
komplexe golfgetal: k= )<.- j(l 
lengte 
massa 
druk 
tijd 
koördinaten in het oppervlak 
koördinaat loodrecht op het 
oppervlak(naar beneden positief) 
oppervlaktedruk (komplex) 
verzwakkingsfaktor 
golfdempingsko~ffici~nt 
penetratiediepte van de golf 
elasticiteitsmodulus 
dynamische viskositeit 
re~le golfgetal: x =21t/À_ 
golflengte 
oppervlakte-soortelijke massa 
kinematische vislwsi tei t: -tJ =~lP 
oppervlaktedruk 
soortelijke massa (dichtheid) 
oppervlakte spanning 

~ tijdskonstante; schuif
spanning 

pJ (fase)hoek 
w hoekfrekwentie 

SUBSCRIPT;::>: 
i invallend; waarde 
j waarde 
0 evenwicht 
p deeltje 
s strook 
r gereflekteerd 
t doorgelaten 
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A 1 APPENDIX 1 : g~!_.!?~E~!~~-Y~-~-~~-~- · 
Het verband tussen 0'rr(x 1 ) - 0'tr(x2 ) en liTCx1 )I /\n<x2 )J met ><.'en P' 
als parameters. Hiermee zijn X en~ te bepalen uit 2 meetpunten 

(x 1=i·L; x2==~L) van TI (x) m.b.v. X='K'.l:
1

; {!»=f5'.L- 1
• 

M_ 

0 
c-1 

0 
"": 
·0 

• I 

-1:::::::: -- H ~~ 
t::r:: --

~ 
0 

0 
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In vgl. ( 2. 24) is de term D. 1( in de differentiaal vergelijkingen 

geîntroduceerd. We zullen nu proberen een uitdrukking voor D op 

te stellen in termen van mikroskopische grootheden, zoals dat 

bij A,B en Cis gedaan d.m.v. vgl.(2.20) t/m (2.22). 

In hoofdstuk 2 werd aangenomen dat de onderlinge afstanden der 

deeltjes in de x-richting om de evenwichtsstand a 0 oscilleren, 

terwijl ze in de y-richting konstant ao blijven. 

Deze veronderstelling gaan we nu herzien: We nemen aan dat de 

afstanden in de y-richting veranderen t.g.v. afstandsverru1deringen 

in de x-richting, en wel zo dat de deeltjes streven naar een 

vierkantsrangschikking. Ter onderscheid geven we de afstanden in 

de y-richting aan met de letter b, terwijl we in de x-richting 

a blijven gebruiken. 

We beschouwen de deeltjes op het moment dat, door een passerende 

golf, a<. b geworden is. De tendens van b om gelijk aan a te 

worden, drukken we uit met een tijdskonstante ~ : 

al» 11-b --
~-t . "( 

(A2.1) 

Omdat het beschikbare oppervlak per deeltje niet verandert, moet 

a even snel afnemen: 

Dit mechanisme kunnen we als extra term in vgl.(2.7) opnemen; 

deze wordt dan 

dQ. - a. ~ + ~ 
~- o a~ 't' 

Voor a(t) hadden we aangenomen dat het· voldoet aan 

'Wt 
a ( t ) = a

0 
+ a. e J 

Voor b(t) zullen we in eerste benadering evenzo kiezen: 

b(t) b jlAit = ao + • e 

Met vgl.(A2.1) krijgen we 

0.. 
b= -.-

I+JW"C' 

(A2. 2 )· 

Dit ingevuld in vgl.(A2.2) levert de gewijzigde vorm van vgl.(2.12): 

àv = .!. ( \ i" l ) a" + ">'"-r · Cl ( A2. 3) 
()l( 'lo \+ W1 'tL dt I+W\..'tl. 
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Dit resultaat kunnen we echter niett meteen omschrijven in termen 

van TC en v omdat nu niet meer is voldaan aan vgl. (2.17) en (2.19). 

Ook de parameters A, B en C krijgen hierdoor een andere mikrosko

pische interpretatie. Mede gezien het feit dat er nog ru1.clere 

mechanismen denkbaar zijn die de parameters A t/m D beïnvloeden 

(zoals diffusie van surfaktant naar de bulk, of diffusie binnen 

de monolaag naar kondensatiekernen), zullen we aan deze mikros

kopische interpretaties verder geen aandacht besteden (en dus 

ook niet uit A,B en C de waarden van a
0

, gen F(a
0

) berekenen). 

De werking van de mikrobalans berust erop dat hij een uitwijking 

van de balansarmen uit de evenwichtsstand kompenseert met behulp 

van een magnetisch veld. De kompensatiestroom, nodig voor de op

bouw van dat veld, is evenredig met de kracht op de balansarmen. 

Zij wordt zodanig elektronisch gestuurd dat de kompensatie kritisch 

gedempt gebeurt. Deze demping impliceert een (tijds)vertraging 

van het signaal t.o.v. de kracht op de balansarmen. In onze op

stelling varieert deze kracht sinusvormig: 

F(t) = F
0 

+ F 1 ej~t 
waarin F0 de kracht is t.g.v. de massa van het Wilhelmy-plaatje en 

de evenwichtswaarde van de oppervlaktespanning. 

Om deze kracht na te bootsen kunnen we niet volstaan met een mecha

nisme dat de balansarmen doet oscilleren d.m.v. een starre over

brenging; dan kan nl. de elektronische sturing de uitwijkingen 

niet meer kompenseren. Daarom hebben we de sinusvormige belasting 

met een magneetveld veroorzaakt. De gebruikte opstelling staat 

schematisch getekend in figuur A.3. Aan éen balansarm werd een 

permanent magneetje gehangen, overeenkomend met de massa van het 

V/ilhelmyplaatje. Hieronder werd een magneetspoel geplaatst waar

door een stroom I(t) liep volgens 

(I0 korrespondeert met een belasting zoals door de spreidines

oppervlaktespanning op de balans wordt uitgeoefend). Voor 

werden de waarden genomen zoals die bij het experiment gebruikt 

kunnen worden. De registratie gebeurde op een X/Y-schrijver, waar 

het signaal van de mikrobalans werd uitgezet tegen de stroom I(t) 



- 45 -

door de spoel. De metingen werden verricht voor de 4 filterstanden 

van de microbalans. Uit de X/Y-plaatjes (ellipsen) werd de fase

draaiing en de verzwakking opgemeten; de fasehoek ten opzichte van 

de stroom door de spoel, en de verzwakking t.o.v. het signaal bij 

de laagste waarde van W (filterstand 1). Met deze ijking werden 

alle in dit verslag genoemde meetwaarden gekorrigeerd: 

Zij de verzwakking o1.. , dan geldt voor \nCx)\ : 

In (x) I -= (1.. -I. I TT (lC) I jC~ne~ 
Zij de fasedraaiing 0instr dan geldt voor 0rr(x): 

0"(x) = 0n(x)gemeten- 0instr 

De gemeten waarden van ~-' en 0instr staan hieronder getabelleerd. 

De maximaal mogelijke fouten hierin Z1Jn 

{A0instr) max= 0,01 rad; (Aclf~ax= 3% 

w 'C, 'C.t,. 't"l 'C., 

rAcl.s-' ~i"'~r e~-• JZS•"'ur o.-' r6ans~r ol_, 
c;zS;t'l,-t:l" Cl-I 

0,10 0,016 1,000 0,024 1 ,02 0,06 1,02 0,22 1 ,04 

0,25 0,016 1 ,oo 0,06 1 , 01 0' 16 1,02 o, 52 1 , 16 

0' 50 0,03 0,99 0, 11 1 , 01 0,29 1 ,05 0,84 1, 49 

1 ,05 0,05 1 ,oo 0,20 1 ,03 0,53 1,17 1 , 14 2,40 

2,62 0,14 1, 01 0,48 1,12 0,96 1,75 1 '37 5,42 

5,24 0,27 1 ,03 0,79 1 '40 1 , 21 2,94 1 '48 10,3 

:JE de waarden van 0instr zijn vermeld in rad. 

Si:l.liA.U'f.St. Wl icrob•lo."S 

~~------~~ 0 0 0 ~~ 
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