Lucrarea XX
STUDIUL MIŞCĂRII BROWNIENE
Consideraţii teoretice
În anul 1827, botanistul englez Brown observă pentru prima dată, cu ajutorul
microscopului, că particulele solide foarte fine aflate în suspensie într-un lichid
sunt într-o permanentă şi perfect dezordonată mişcare. Brown descoperise
mişcarea care mai târziu s-a denumit mişcare browniană, după numele său.
Continuându-se cercetările s-a constatat că această mişcare se manifestă şi pentru
particulele solide foarte fine aflate în suspensie într-un gaz, însă intensitatea ei
este mult mai mică.
Constatarea lui Brown a stârnit la început mult interes şi s-a încercat să se
interpreteze, să se explice. Fenomenul era în contradicţie cu următorul
raţionament care părea sigur atunci. Particula solidă aflată în fluid la echilibru
termic este ciocnită din toate părţile de moleculele fluidului şi cum mişcarea
acestora este perfect dezordonată, impulsurile comunicate particulei trebuie să se
compenseze reciproc, deci particula trebuie să se afle în repaus. În continuare s-au
făcut numeroase încercări pentru a descoperi cauza mişcării browniene. Soluţia
coloidală s-a ţinut în condiţii exterioare fixe un timp îndelungat, săptămâni şi
chiar luni de zile. Acum echilibru termic este stabilit, însă se constată că
micşorarea browniană continuă la fel de intensa ca la început. Dar o dată atins
echilibrul termic nu există oare curenţi în fluid datorită trepidaţiilor sau altor
cauze care să provoace mişcarea browniană? Cu toate acesta s-a constatat că
mişcarea browniană continuă la fel de intens dacă temperatura a rămas constantă.
Dezvoltarea teoriei cinetico-moleculare a permis explicarea acestei mişcări.
Atunci când particulele solide în suspensie într-un fluid sunt foarte mici,
impulsurile comunicate lor de către moleculele fluidului nu se mai compensează
reciproc. Particulele solide se vor mişca în fiecare moment după direcţia rezultatei
forţelor care apar în urma ciocnirilor. Pentru o temperatură dată şi un solvent dat,
mişcarea browniană nu se mai observă atunci când dimensiunile particulelor
depăşesc anumite valori, deoarece în aceste cazuri, când masele particulelor sunt
relativ mari, impulsurile comunicate lor se compensează reciproc şi mişcarea
browniană încetează. Mişcarea browniană este una dintre cele mai convingătoare
confirmări ale concepţiei cinetico-moleculare despre natura fenomenelor termice.

Cu studiul mişcării browniene s-au ocupat mulţi cercetători.
Wiener a fost primul care a arătat (în 1860) că această mişcare se datorează
agitaţiilor interne ale particulelor de fluid.
M. de Broglie a studiat mişcarea browniană în suspensii coloidale gazoase,
constatând o slăbire accentuată a intensităţii ei faţă de cazul soluţiilor lichide.
Smoluchovski a arătat pentru întâia oară că pentru particulele foarte mici,
impulsurile comunicate lor de către moleculele fluidului nu se mai compensează.
Particulele se vor mişca în diferite direcţii cu viteze invers proporţionale cu
masele lor, adică cu viteze mult mai mici decât vitezele moleculelor şi tocmai
acest lucru face observabilă la microscop mişcarea browniană.
Jean Perrin, pornind de la considerente generale despre caracterul ciocnirilor
dezordonate, a arătat că energia cinetică medie a unei particule browniene este
egală cu energia cinetică medie a unei molecule monoatomice, pentru aceeaşi
temperatură, adică:
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Tot Jean Perrin a aplicat formula de distribuţie a moleculelor unui gaz aflat
în câmpul gravitaţional (formula (2) de mai jos) pentru particulele browniene
aflate în acelaşi câmp şi a determinat pe această cale numărul lui Avogadro:
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unde n este numărul de molecule în unitatea de volum la înălţimea h;
n0 – numărul de molecule în unitatea de volum la înălţimea zero (de
referinţă);
m – masa moleculară
T – temperatura absolută a gazului.
Mărimile care intră în formula (2) atunci când aceasta se aplică particulelor
browniene capătă semnificaţii imediate. Astfel, n şi n0 vor reprezenta numerele de
particule din unitatea de volum la înălţimea h şi respectiv zero, m masa unei
particule, iar T temperatura soluţiei coloidale.

Teoria metodei

Primul care a dezvoltat o teorie a mişcării browniene, confirmată apoi
experimental, a fost A. Einstein în 1905. El a stabilit legea care îi poartă numele şi
care arată că media pătratelor deplasărilor (sau proiecţiilor sale) particulelor
browniene variază direct proporţional cu timpul în care se fac deplasările,
temperatura rămânând constantă.
Lucrarea de faţă are drept scop să verifice experimental legea enunţată şi
după aceea, pe baza ei, să se determine dimensiunile particulelor browniene. În
rândurile care urmează se va deduce legea lui Einstein.

Notăm cu m masa particulelor considerate sferice şi identice, aflate în
suspensie într-un lichid. Studiem mişcarea după o direcţie oarecare Ox. Proiecţia
deplasării unei particule pe această direcţie va fi notată cu x. Ecuaţia de micşorare
se va scrie:
d 2x
m 2 = F1 + F2
(3)
dt
unde F1 este forţa rezultantă provocată de ciocnirile moleculelor de lichid, iar F2
este forţa de rezistenţă care se opune mişcării şi care este condiţionată de
dx
şi de raza
vâscozitatea lichidului de viteza particulei browniene din soluţia
dt
particulei r. Este o forţă de tip Stokes, adică:
dx
F2 = −c
(4)
dt
unde c = 6 πηr. Ecuaţia (3) se va scrie:
d 2x
dx
m 2 = F1 − c
(5)
dt
dt
Vom căuta să integrăm această ecuaţie diferenţială folosind unele artificii de
calcul şi efectuând medierea ei în timp. Pentru aceasta înmulţim ecuaţia (5) cu x şi
avem:
d 2x
dx
mx 2 = F1 x − cx
(6)
dt
dt
dar deoarece:
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rezultă mai departe:
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Ne interesează valoarea medie a acestor mărimi care sunt observate într-un
interval relativ mare de timp. Mediem deci ecuaţia (7). Datorită caracterului
perfect haotic al mişcării particulelor browniene, termenul care-l conţine pe x la
d 2
x , obţinem:
putere impară F1x va fi nul şi dacă notăm cu l =
dt
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Dar ultimul termen din ecuaţia (8) reprezintă tocmai dublul energiei cinetice
medii a particulelor browniene, iar dacă considerăm doar direcţia Ox vom avea:
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şi în continuare
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Efectuând o integrare după timp pe intervalul de la zero la t avem
c

− t
2 RT
l−
= Ae m
N Ac

(10)

unde A este o constantă de integrare. Dacă considerăm timpul t de observaţie
suficient de mare, atunci membrul drept din ecuaţia (10) devine foarte mic şi îl
neglijăm. Atunci:
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Efectuând încă o integrare după timp obţinem formula finală:

x2 =
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Constanta de integrare a ultimei integrări este nulă, deoarece x 2 (t ) pentru
t = 0 este zero.
Rezultatul obţinut arată că deplasarea pătratică medie a unei particule
browniene pentru o suspensie dată este direct proporţională cu timpul dacă
temperatura rămâne constantă, adică tocmai legea lui Einstein enunţată la începutul
demonstraţiei. Se vede că x2 scade cu cât particulele sunt mai mari (r mare), lucru
constant experimental chiar de la început. Aşa cum s-a mai spus, lucrarea de faţă are
drept scop verificarea acestei legi şi determinarea razei particulelor.

Descrierea aparatului

Se foloseşte următorul dispozitiv format din:
1. Un microscop de laborator cu grosisment mare (mărirea unghiulară mare),
prevăzut cu un micrometru obiectiv şi câteva lamele subţiri de sticlă pentru
susţinerea preparatului.
2. Dispozitiv pentru iluminarea preparatului, care poate fi un bec electric
obişnuit.
3. Camera clară sau aparatul de desenat.
4. Cronometru pentru măsurarea timpului.
5. Instrumente pentru măsurat distanţa (compas, riglă gradată echer).
Cu microscopul folosit trebuie să poată fi făcute vizibile particulele
browniene care au dimensiuni micronice. Se lucrează în transmisie, particulele
apar în câmpul vizual al microscopului ca puncte întunecate pe un fond luminos.
Lumina necesară dată de becul electric cade întâi pe oglinda plană a
microscopului, se reflectă şi trecând prin condensor cade pe preparatul de studiat
care în acest fel se încălzeşte mult mai puţin decât în cazul unei incidenţe directe.
În partea de sus a microscopului, pe ocular, se fixează camera clară, care
este un instrument ce permite observarea simultană a imaginii din microscop
(mişcarea browniană) şi a unei hârtii milimetrice aflate lângă microscop, pe masa
de lucru. Camera clară serveşte deci la înregistrarea grafică a imaginilor
traiectoriilor parcurse de particule. Ea este formată dintr-un tub de sticlă (fig. 1) a
cărei secţiune diagonală ab este argintată pe partea dinspre ochii observatorului în
aşa fel încât în centru să rămână neargintată o mică porţiune circulară (fantă), prin
care pătrund spre ochi razele ce vin direct de la preparat.

Fig. 1

Pe de altă parte, lumina care vine de la hârtia milimetrică 3 se reflectă pe
oglinda plană 2 legată solidar cu camera clară, apoi pe faţa argintată ab şi se
îndreaptă spre observator. În acest fel în ochii acestuia se formează simultan
imaginea hârtiei milimetrice şi cea dată de microscop. Oglinda se poate roti în
jurul unui ax pentru aducerea imaginilor hârtiei pe retină.

Modul de lucru
1. Se prepară mai întâi soluţia coloidală de AgBr sau gumigut pentru a avea
timp suficient să ia temperatura camerei, temperatură care trebuie să rămână
constantă în tot timpul experienţei. Soluţia o dată preparată se poate folosi pentru
mai multe experienţe.
Obţinerea suspensiilor coloidale

Dintre metodele cunoscute se vor arăta doar două:
1. Într-o eprubetă curată se toarnă circa 4 cm3 de apă distilată şi apoi se
introduc câteva cristale de KBr. După încălzire până aproape de fierbere
se adaugă câteva picături (3 sau 4 dintr-o soluţie caldă de gelatină şi
după aceea alte câteva picături (4 sau 5) de AgNO3 5%, agitând
conţinutul pentru amestecare. În urma reacţiei dintre KBr şi AgNO3
apare un precipitat alb de AgBr care rămâne în stare coloidală datorită
prezenţei gelatinei. Pentru mărirea dimensiunilor soluţia se încălzeşte
uşor.
2. Într-o eprubetă care conţine apă încălzită de dizolvă o mică cantitate de
răşină de Garcinia Morel (gumă arabică sau gumigut). Prin centrifugare
sau ultrasonare se obţin emulsii foarte omogene, particulele fiind sferice
şi de aceleaşi dimensiuni.
Între cele două soluţii coloidale este preferabilă cea de gumigut datorită
simplităţii preparării ei, precum şi faptului că solventul fiind apa, se poate afla mai
uşor vâscozitatea ei la temperaturi obişnuite, lucru necesar pentru determinarea
razei particulelor.
2. Se determină mărimea liniară G1 a microscopului adică raportul dintre
mărimea liniară a imaginii y' şi cea a obiectului y. Micrometrul obiectiv are o
gradaţie de 100 de diviziuni de-a lungul unui interval de 1 mm. Distanţa dintre două
diviziuni consecutive este deci 0,01 mm. Se constată experimental la câţi milimetri
de pe hârtia gradată corespunde o diviziune a micrometrului (y = 0,01 mm).
Mărimea liniară este deci raportul
y′
y′
G1 =
=
= 100 y ′
y 0,01
Formula este corectă doar dacă admitem că micrometrul obiectiv şi
preparatul se află în planul focal al obiectivului, lucru realizat doar aproximativ în
realitate.
3. Pe o lamelă de sticlă bine ştearsă se pun cu pipeta câteva picături din soluţia
coloidală şi se acoperă apoi cu o altă lamelă, cu atenţie, pentru ca să nu se prindă în
interior bule de aer. Excesul de lichid se îndepărtează cu o hârtie de filtru.

4. Se aprinde becul de iluminat şi se roteşte oglinda microscopului până se
obţine o incidenţă centrală pe obiectiv a luminii reflectată de ea.
5. Ocularului i se ataşează camera clară şi se verifică funcţionarea ei.
6. Se pune la punct imaginea dată de microscop (camera clară nefiind în
poziţie de lucru), cu atenţie, pentru ca tubul microscopului în coborâre să nu
spargă lamelele care conţin preparatul de studiat.
7. Sub oglinda camerei clare, pe masa de lucru, se aşează o hârtie milimetrică
şi se caută obţinerea unei imagini clare atât pentru particulele browniene cât şi
pentru vârful unui ac sau creion bine ascuţit pe fondul luminos al hârtiei.
8. Înregistrarea traiectoriilor particulelor pe hârtia gradată.
Se alege şi vizează o particulă mobilă bine vizibilă a cărei imagine clară se
suprapune peste cea a vârfului acului sau a creionului bine ascuţit, pe care îl
mişcăm tot timpul după traiectoria particulei. După fiecare 3, 5 sau 10 secunde,
poziţia particulei se înregistrează pe hârtie prin câte o împunsătură. Alt observator
numerotează imediat cu un alt creion bine ascuţit punctele obţinute în urma
împunsăturilor în ordine cronologică şi în aceeaşi parte a acestora pentru a nu fi
confundate între ele. Dacă imaginea particulei tinde să iasă din câmpul vizual al
microscopului (aceasta se întâmplă uneori destul de des) ea trebuie readusă repede
în câmp şi aceasta se face manevrând suportul preparatului cu ajutorul şuruburilor
destinate acestui lucru. După aceea citirile se reiau în continuare. Deoarece legea
lui Einstein este o lege statistică, rezultatul măsurătorilor este cu atât mai precis cu
cât numărul împunsăturilor este mai mare, deci şi timpul total mai mare. De aceea,
pentru fiecare particulă trebuie să se realizeze un număr de cel puţin 10
împunsături (puncte) pe hârtie. Mai trebuie avut în vedere ca preparatul să nu
prezinte curenţi hidrodinamici datorită trepidaţiilor sau înclinaţiilor faţă de
orizontală, iar particula vizată să nu fie confundată cu o altă particulă. Dacă
imaginea particulei iese în afara hârtiei, aceasta se prelungeşte cu o altă hârtie.
9. Prelucrarea datelor obţinute se face după obţinerea unui număr suficient
de mare de serii de puncte. Distanţa dintre două puncte consecutive este imaginea
mărită a proiecţiei în planul focal al obiectivului, a deplasării particulei în
intervalul de timp ales, de exemplu, 5 secunde. Pentru verificarea legii lui Einstein
trebuie proiectată toată imaginea obţinută pe o axă oarecare şi aflată media
pătratică a proiecţiilor distanţele dinte două puncte consecutive. Prin proiectare se
elimină totodată influenţa asupra rezultatelor a oricărui eventual curent
hidrodinamic în lichidul studiat.
Proiecţiile distanţelor dintre punctele numerotate cu n şi n + 2, n + 1 şi
n + 3,K n + k şi n + k + 2 (din două în două) şi respectiv n şi n + 3, n +1 şi n + 4,
… n + k şi n + k + 3 (din trei în trei) ne vor da proiecţiile respective ale deplasării
particulei în intervale de timp de două şi de trei ori mai mari. Dacă intervalul de
timp a fost de 5 secunde, atunci timpurile acestea vor fi 10 şi 15 secunde. Este clar

că dacă se aleg iniţial intervalele de timp de 3 secunde, sau 10 secunde, timpurile
celelalte vor fi de 6 şi 9 secunde, respectiv de 20 şi 30 secunde.
Alegerea intervalelor iniţiale de 3, 5 sau 10 secunde depinde de reuşita
atinsă în prepararea suspensiei coloidale, adică de obţinerea unei mobilităţi optime
pentru observaţie.
Legea lui Einstein (13) este verificată atunci când valorile medii ale
pătratelor proiecţiilor deplasărilor pentru timpurile de 10 şi 15 secunde sunt de
două şi de trei ori mai mari decât pentru 5 secunde. Analog pentru cazurile
intervalelor iniţiale de 3 sau 10 secunde.
După această verificare se determină raza particulelor ţinând seama de
mărimea liniară a microscopului determinată la începutul lucrării, folosind
formula (13) care dă pentru r expresia:
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Mărimile care intră în această relaţie au semnificaţiile cunoscute. Pentru
constantele R şi NA se vor lua următoarele valori:
R = 8, 31.103 J/grd kmol,
NA = 6,023.1026 kmol-1
Temperatura absolută a soluţiei coloidale T se va lua egală cu cea a camerei,
deoarece soluţia suferă o încălzire foarte mică datorită absorbţiei luminii de lucru.
Din tabela existentă la sfârşitul cărţii se va lua vâscozitatea apei η
corespunzătoare temperaturii T măsurate.
Se va efectua calculul erorii absolute maxime asupra lui r folosind formula
(14). Erorile absolute ale mărimilor date în lucrare se vor lua ţinând seama de
ultimele cifre semnificative ale valorilor respective. Eroarea absolută asupra lui
x 2 se va lua prin aproximaţie zero, deoarece această mărime este media
aritmetică a unui număr suficient de mare de valori întâmplătoare. Eroarea asupra
temperaturii se va evalua în funcţie de practica termometrului folosit pentru
măsurarea ei.
Cu rezultatele obţinute în urma măsurătorilor şi a calculului erorilor se va
alcătui o tabelă de forma:
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