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DEEL I
HOOFDSTUK I.
MAGNETISME.
Een magneet is een voorwerp, dat de eigenschap bezit,
ijzeren voorwerpen aan te trekken en vast te houden.
In sommige deelen van de Aarde — Zweden, Noorwegen,
Amerika — vindt men een ijzererts, dat deze eigenschap bezit.
Oorspronkelijk werd dit erts alleen gevonden in Magnesië in
Klein-Azië, vandaar dat het bekend werd als magnetisch erts,
magneetsteenen, of natuurlijke magneten.
Een ijzeren of stalen staaf kan kunstmatig magnetisch
worden gemaakt o.a. door haar eenigen tijd steeds in dezelfde
richting te strijken met een magneetsteen. Na eenigen tijd zal
de staaf dezelfde eigenschappen als de magneetsteen ver
kregen hebben. Deze magneet wordt daarom kunstmagneet
geheeten. Het aantrekkend vermogen van een magneetstaaf
is het sterkst dicht bij de uiteinden van de staaf ; men noemt
die de polen. Een van de polen zal bij een horizontaal en vrij
opgehangen magneetstaaf onveranderlijk naar het noorden
wijzen, de andere dus naar het zuiden. De eerste noemt men
daarom de noordpool van den magneet, de andere
de zuidpool.
De lijn, die de beide polen verbindt, heet de magnetische as,
het deel van den magneet, waar geen magnetisme merkbaar
is, neutrale lijn of -doorsnede.
Naar den vorm onderscheidt men 3 soorten magneten,
t.w. : staaf-, hoef- en naaldmagneten.
Een hoefmagneet is een staafmagneet, waarvan de uiteinden
naar elkander toe gebogen zijn, zoodat een hoefvorm wordt
verkregen. Hier kunnen de beide polen elkanders invloed op
een stuk weekijzer ondersteunen, zoodat een versterkte
werking wordt verkregen. Een naaldmagneet is feitelijk een
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staafmagneet, maar heeft een groote lengte vergeleken bij de
doorsnede. Deze vorm wordt toegepast in kompass';en en
electrische meetinstrumenten.
Wordt een magnetische naald in haar zwaartepunt zoodanig
ondersteund, dat zij zich in een horizontaal vlak vrij bewegen
kan. dan plaatst zich die naald, zooals wij zooeven zagen, in
de richting noord-zuid. Nadert men de noordpool der naald
met een noordpool van een anderen magneet, dan zal haar
noordpool zich zoover mogelijk van den tweeden magneet
verwijderen ; hetzelfde gebeurt, wanneer men de zuidpool der
naald met een andere zuidpool nadert. Wordt bij de noordpool
van de naald een zuidpool gebracht, dan draait de naald zich
zoodanig, dat haar noordpool zoo dicht mogelijk bij de zuid
pool van den anderen magneet komt. Zoolang de losse
magneet in dezelfde positie bij de naald blijft, zal ook deze
in de aangenomen houding volharden. Wij kunnen hieruit de
wet constateeren, dat twee gelijknamige polen elkaar ajstooten
en twee ongelijknamige elkaar aantrekken.
Zooals is vermeld is de aantrekkende kracht van een staaf
magneet ongeveer aan de uiteinden het sterkst, naar het
midden neemt deze kracht af, om ten slotte in het midden nul
te worden. Wordt nu deze magneet middendoor gebroken,
dan verkrijgen we twee volledige magneten, elk met een
noord- en een zuidpool en een neutrale doorsnede. Dit zouden
we niet verwachten, maar wel, dat de twee deelen ieder
slechts één pool zouden aanwijzen. Zetten we de verdeeling
voort, dan krijgen we steeds het genoemde verschijnsel.
Dit verschijnsel geeft ons een middel aan de hand, om de
oorzaak van de magnetische werking te verklaren en het
verschil aan te toonen tusschen een stuk staal dat gemagneti
seerd is en een dat deze bewerking niet heeft ondergaan.
Weber heeft de volgende hypothese opgesteld : de mole
culen (dat zijn de kleinste deeltjes van een lichaam, welke vrij
kunnen bestaan) van ijzer zijn volledige magneten, dus met
een noord- en zuidpool en een neutrale doorsnede. Bij
gemagnetiseerd ijzer zijn de moleculen alle zoo gericht, dat
hun gelijknamige polen dezelfde richting uitwijzen ; bij niet
gemagnetiseerd ijzer is dit niet het geval, doch vormen de
moleculen meerdere gesloten kringen. In het laatste geval is
dus geen magnetische werking naar buiten merkbaar, omdat
overal tegen een noordpool een zuidpool van een volgend
molecuul ligt, die daardoor elkanders werking opheffen.
Bij de gemagnetiseerde staaf is de toestand geheel anders.
2
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In het midden is de gerichtheid der moleculen het meest
doorgevoerd en dus zal daar ook geen magnetisme naar
buiten optreden. Naar de
uiteinden krijgt men meer en
meer vrije polen en wel in
de eene richting noordpolen
en in de andere zuidpolen.
In fig. 1 en 2 is schema
tisch de toestand voorgesteld
in niet-gemagnetiseerd en in
gemagnetiseerd ijzer.
1
De theorie van Weber is zeer aannemelijk en stelt ons in
staat de verschillende verschijnselen te verklaren. Het is nu
duidelijk, dat als we een magneet doorbreken we twee volledige
magneten overhouden. Ook het magnetiseeren van een staaf
door haar te bestrijken met een magneet, in steeds dezelfde
richting, kunnen we nu be
grijpen, want daardoor trek
ken we als het ware de
OB OI OB CZM Oi OB ongelijknamige polen van de
moleculen met de pool van
den magneet telkens naar
ei r>ai
één kant, m.a.w. de mole
OB
culen
worden gericht.
jv z
Een ander verschijnsel, nl.
Fig. 2
dat een magneet slechts tot
een bepaalden graad gemagnetiseerd kan worden, blijkt ook
nu eenvoudig. De eindtoestand is, dat alle moleculen gericht
zijn, verder kunnen we niet gaan. In dat geval noemt men
het ijzer magnetisch verzadigd.
Dat een magneet altijd een noord- en zuidpool en een
neutrale lijn moet vertoonen, zal de lezer nu inzien.
Voor het instandhouden van het opgewekte magnetisme
moeten we maatregelen treffen. Schokken of stooten van den
magneet moet worden voorkomen, omdat daardoor de gerichte
moleculen uit hun stand zouden geraken en dus het mag
netisme zou afnemen. Hetzelfde geldt voor verwarming, want
daardoor neemt eveneens de beweeglijkheid der moleculen
toe. Het beste middel is den magneet zoogenaamd te wapenen,
dat is de beide polen te verbinden door een stuk weekijzer
van voldoende doorsnede. De verklaring hiervan zullen we
hierna geven.
Bij het magnetiseeren gedragen weekijzer (dat is niet
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gehard, b.v. het ijzer van een spijker) en staal zich verschil
lend. Beide kunnen gemagnetiseerd worden, het eerste zelfs
gemakkelijker, maar houdt de bewerking op, dan verdwijnt het
magnetisme geheel of gedeeltelijk, terwijl staal het verkregen
magnetisme behoudt. Dit verschil vindt zijn verklaring in het
feit, dat in staal de moleculen meer onbeweeglijk zijn dan in
weekijzer. Dat wil niet zeggen, dat de moleculen zich in
weekijzer voortbewegen, maar dat zij gemakkelijker om hun
evenwichtsstand kunnen draaien. In den gerichten stand toch
liggen twee moleculen naast elkaar in de zelfde richting,
zoodat afstootende krachten ontstaan. In weekijzer zullen de
moleculen daaraan eerder toegeven dan in staal en zelfs veel
gemakkelijker dan in gehard staal. Kunstmagneten worden
daarom vervaardigd uit gehard staal.
Den tegenstand, welke de moleculen bieden aan de kracht,
die hen uit den ingenomen stand wil brengen. noemt men de
Coërcitief kracht.
Om iederen magneet bevindt zich een ruimte waarin de
werking van den magneet merkbaar is, dit heeft den naam
gekregen van magnetisch veld. Denkt men zich in deze ruimte
een vrij eenheidspooltje (dit is iets denkbeeldigs, want het
kleinste deeltje, een molecuul, is reeds een volledig magneetje),
dan zal dit den invloed van den magneet ondervinden, want
het wordt door de noordpool afgestooten en tegelijkertijd door
de zuidpool aangetrokken. Het deeltje zal dus in beweging
komen en een baan beschrijven. Dezen weg noemt men een
krachtlijn. De krachtlijnen vormen lijnen in het magnetische
veld dat bestaat in een ruimte tusschen twee ongelijknamige
magneetpolen. Loopen in een magnetisch veld de krachtlijnen
parallel en vormen zij rechte lijnen die onderling even ver
van elkaar liggen, dan spreekt men van een homogeen veld.
Met behulp van fig. 3 kunnen we de krachtlijn construeeren.
Daarvoor moeten we eerst de Wet van Coulomb ver
melden. Deze zegt : twee magneetpolen oefenen een aan
trekkende of afstootende kracht op elkander uit, die recht
evenredig is met het product van de hoeveelheden magnetisme
in deze polen opgehoopt en omgekeerd evenredig met het
kwadraat van den afstand of in een formule :
K — f
\ waarin f een coëfficiënt, die afhankelijk is
u-

van de gebruikte eenheden.
P is het vrije noordpooldeeltje.
is de aantrekkende kracht
uitgeoefend door de zuidpool en K2 de afstootende kracht van
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de noordpool. Omdat de afstanden van P tot Z en N zich
verhouden als 2 : 1 zullen K1 en K2 zich verhouden als

r^2 12 = k ■■/ = /.• 4

2
4
en K2 zullen als resultante opleveren R
d.w.z.
P beweegt zich in de richting aangegeven door R
Maar zoodra P uit zijn
oorspronkelijken stand ge
raakt, worden de omstandig
heden anders, want de af
standen tot Z en N ver
'x
anderen, dus ook de krach
\\
ten
en K2 zoowel wat
,
grootte als richting betreft.
Nemen we aan, dat P aan
gekomen is in P' dan construeeren we opnieuw de
krachten K\ en K'2 en krij
gen dan als resultante P'.Op
Fig. 3
deze wijze kunnen we door
gaan en zien dan, dat het
deeltje een gebogen weg aflegt van N naar Z. Onder kracht
lijnen verstaat men kromme of rechte lijnen, die in een zoo
danige richting loopen, dat de magnetische kracht in elk punt
gericht is volgens de raaklijn aan deze krachtlijn.
Het denkbeeldige noordpooldeeltje beweegt zich langs de
krachtlijn van TV naar Z, omdat de magnetische kracht in elk
punt volgens de raaklijn aan de krachtlijn is gericht.
De krachtlijnen verloopen dus van de Noordpool door de
ruimte naar de Zuidpool en men denkt deze voltooid in den
magneet van Zuidpool naar Noordpool.
Het magnetische veld is nu de verzameling van krachtlijnen
en den invloed van dit veld noemen we magnetische influentie
of inductie. Wordt een stukje ijzer in dit veld gebracht, dan
demonstreert zich deze influentie, door het ijzer magnetisch te
maken en wel zoodanig, dat een noordpool een zuidpool
induceert. De krachtlijnen zullen nu hun weg kiezen* door het
ijzer, met het gevolg, dat de moleculen van het ijzer gericht
worden en dit zelf dus een magneet wordt. De aantrekkende
werking op het stukje ijzer is nu gemakkelijk te verklaren, het
vertoont thans een noord- en een zuidpool, welke aangetrokken
worden door de zuid-, resp. noordpool van den magneet.
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Het is ons ook mogelijk het magnetisch veld, ten minste
een doorsnede daarvan, zichtbaar te maken. Plaatsen we
boven een magneet een blad papier en strooien we daarop
fijn verdeeld ijzervijlsel, dan zullen de krachtlijnen hun weg
kiezen door deze ijzerdeeltjes, waardoor deze volgens hun
lengterichting zich plaatsen in deze lijnen. Door licht op het
blad te tikken krijgen we de krachtlijnen als het ware op het
blad geteekend. Dit beeld heet het magnetisch spectrum.
Het magnetisch veld kan in alle mogelijke stoffen rondom
een magneet optreden, doch de verschillende stoffen zullen
zich daarbij verschillend gedragen.
Zoo zullen b.v. ijzer en staal een gemakkelijken weg vormen
voor de magnetische krachtlijnen. Deze stoffen noemt men
daarom ferro-magnetische stoffen.
Daarentegen laten koper en zilver enz. de krachtlijnen niet
door, doch deze zullen zich om deze metalen heenbuigen,
waarom men ze diamagnetisch noemt.
Ten slotte laten o.a. hout, papier, lucht enz. de krachtlijnen
slechts in beperkte mate door en heeten deze daarom paramagnetische stoffen.
De doordringbaarheid of permeabiliteit der stoffen voor de
krachtlijnen is zeer verschillend. Ijzer blijkt wel een zeer
groote permeabiliteit voor krachtlijnen te bezitten. Wordt dus
in een magnetisch veld een ijzeren voorwerp gebracht, dan
zullen de krachtlijnen daar ter plaatse sterk geconcentreerd
worden in het ijzer en de omringende omgeving wordt arm
aan krachtlijnen. Door ijzer kan men dus een ruimte als het
ware vrijmaken van krachtlijnen. Men noemt dit schut- of
schermiverking.
Ook kan men spreken van magnetische kortsluiting, dat is
tusschen de polen van een magneet een gemakkelijken weg
aanbrengen voor de krachtlijnen, zoodat buiten dezen weg
geen invloed van den magneet meer te bespeuren is. Is deze
weg minder volkomen, dan noemen we dit een magnetische
shunt. Hierbij blijft dus een verminderde invloed van den
magneet merkbaar.
Wij zagen hierboven, dat een, in een horizontaal vlak, vrij
beweegbare magneetnaald zich ongeveer plaatst in de richting
noord-zuid. Dit gebeurt, omdat de aarde een groote magneet
is, waarvan de zuidpool, die de m.agnetische noordpool is,
ergens in Noord-Amerika ligt en de noordpool, die de
magnetische zuidpool is, ten zuiden van Tasmanië in Victorialand, op het antarctisch Vastland. De magnetische noordpool
6
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van de aarde is niet op dezelfde plaats als de geografische
noordpool. De hoek, die gevormd wordt door de richting
van een magneetnaald en de richting van het geografische
noorden, heet declinatie-hoek ; deze hoek heeft een verschil
lende waarde voor verschillende plaatsen op aarde en ver
andert bovendien geleidelijk in den loop der tijden.
Een magneetnaald, draaibaar om een horizontale as, maakt
een hoek met den horizon, welke grooter wordt, naarmate
men zich naar de polen beweegt ; deze inc/inafie-hoek is
precies boven de magnetische noordpool 90°, in Nederland
ongeveer 67° en aan den aequator 0°.
De Wet van Coulomb heeft ons geleerd, hoe groot de
kracht is welke twee magneetpolen op elkander uitoefenen.
We zullen nu nog behandelen de eenheden, die hierbij in
zwang zijn.
In de natuurkunde gebruikt men o.a. het z.g. centimetergram-secundestelsel (C.G.S. stelsel) van eenheden. Dit stelsel
ligt ook ten grondslag aan de eenheden, die in de electrotechniek worden gebruikt.
Past men dit stelsel toe, dan gebruikt men als eenheid van
kracht de dyne, d.i. de kracht noodig om aan een lichaam van
1 gram een versnelling te geven van 1 cm per sec.2 D
Werkt een kracht van 1 dyne dus onafgebroken op 1 gram,
dat oorspronkelijk in rust was, dan heeft dit na 1 sec. een
snelheid van 1 cm per sec., na 1 minuut een snelheid van
60 cm per sec. verkregen. De dyne is gelijk aan de aan
trekkingskracht, die de aarde uitoefent op ~ gram, zoodat
1 gram kracht of gewicht, 981 dyne is.
De C. G. S. eenheid van hoeveelheid magnetisme is nu de
hoeveelheid van een pool, die een gelijke pool, bij een ouder
lingen afstand van 1 cm afstoot met een kracht van 1 dyne.
De eenheid van arbeid is de erg (dyne X centimeter).
Brengt men nu zulk een eenheidspool achtereenvolgens in
verschillende punten van een magnetisch veld, dan ondervindt
zij niet overal dezelfde kracht. Is ergens die kracht gelijk
aan 1 dyne, dan zegt men dat het veld aldaar een sterkte of
intensiteit heeft van 1 Gauss.
De Gauss is dus de eenheid van veldsterkte.
1)

= wegvermeerdcring per sec. = cm/sec.
Snelheid
Versnelling = snelheidsvermeerdering per sec. = (wegvermeerdering
per sec.) vermeerdering per —
sec. = cm/sec./
—' gec =
cm/sec.2

7

Door de krachtlijnen zijn wij in staat de grootte van de
veldsterkte uit te drukken. Te dien einde teekent men door
iederen cm2, die loodrecht op de krachtlijnen staat, eenzelfde
aantal krachtlijnen als de veldsterkte eenheden van veld
sterkte heeft.
Noemt men deze veldsterkte H, dan worden dus per cm2
H krachtlijnen geteekend. Het totaal aantal krachtlijnen is
dan H vermenigvuldigd met het aantal cm2.
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HOOFDSTUK II.

ELECTROSTATICA.
Het verkrijgen van een juist inzicht in de electriciteit is
voor ons moeilijk, omdat wij geen zintuig bezitten om
electriciteit waar te nemen.
Om te beginnen moeten we onderscheid maken tusschen
electriciteit in rust (statische electriciteit) en electriciteit in
beweging (dynamische electriciteit). De laatste is ons het
meest bekend, deze toch wordt toegepast bij electrisch licht,
schellen, telefoon, telegraaf, trams enz.
Verschillende hypothesen zijn opgesteld om ons begrip
omtrent de electrische verschijnselen te verduidelijken en deze
zoo mogelijk te verklaren. We willen een poging wagen om
onze lezers kennis te doen maken met een eenvoudige ver
klaring van de z.g. electronen-theorie.
Zooals bekend verondersteld mag worden zijn alle stoffen
opgebouwd uit moleculen, terwijl deze op hun beurt weer zijn
samengesteld uit atomen. Nu weten we, dat de stoffen zijn te
verdeelen in twee groepen, n.1. de elementen en de yerbindingen. Bij de eerste groep zijn de moleculen opgebouwd
uit één soort atomen, bij de tweede uit twee of meerdere
verschillende soorten.
Electrisch beschouwd is nu een atoom ook weer niet een
homogeen geheel. Dit is opgebouwd uit een kern en daarom
heen bewegen zich in verschillende banen kleine deeltjes. Het
aantal van deze deeltjes is bij de verschillende stoffen ver
schillend. Ze vullen de ruimte om de kern ook niet geheel op,
maar laten een betrekkelijk groote, ledige ruimte over.
De kern en de beweeglijke deeltjes, welke laatste electronen
heeten, hebben nu tegengestelde electrische eigenschappen en
daarom zegt men, dat de kern positief electrisch is en de
electronen negatief zijn. De hoeveelheid electriciteit van de
kern en die van de electronen van één atoom tezamen zijn in
waarde aan elkander gelijk en omdat zij in teeken verschillen
9
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is hun som dus nul. Het atoom is dus in electrischen zin
neutraal of zooals het ook wel wordt gezegd, het atoom in
zijn geheel heeft geen electrische lading.
Door een of andere oorzaak kan het gebeuren, dat een of
meerdere electronen bij hunne beweging om de kern uit hunne
baan worden geslingerd en het atoom verlaten. We houden
nu over een atoomrest, welke meer positieve electriciteit bevat
dan negatieve en dus in haar geheel een positieve electrische
lading vertoont. De electronen, welke het atoom hebben ver
laten, noemen we urije-electronen. Worden deze electronen
nu gedwongen onder invloed van een kracht zich in een
zekere richting te bewegen, door een lichaam, dan ontstaat
ei in dat lichaam een electrische stroom. Een electrische stroom
is dus een stroom van zich in een bepaalde richting voort
bewegende electronen. Hierbij is te bedenken, dat volgens
deze hypothese om de kernen der atomen zich een ledige
ruimte bevindt, waar doorheen deze deeltjes zich gemakkelijk
kunnen voortbewegen.
Niet alle stoffen bieden evenwel gelegenheid voor het
ontstaan van een dergelijken electronenstroom. De stoffen
waarin dit kan plaats vinden, dus waarin een electrische
stroom kan optreden, noemen we geleiders, die waarin dit niet
kan, niet-geleiders of isolatoren. Van de eerste soort noemen
we : metalen, grafiet, base-, zuur- en zoutoplossingen,
tot de tweede soort behooren : glas, lucht, barnsteen,
schellak, porcelein, papier, gutta-percha, mica, olie enz.
Een niet-geleider kan daarom toch wel electrische ver
schijnselen vertoonen, maar dan is dat electriciteit in rust.
Wordt b.v. een glasstang gewreven met een zijden doek, dan
worden beide electrisch, maar de een wordt positief electrisch
en de andere negatief, d.w.z. er wordt een verschuiving der
electronen veroorzaakt, zoodat van het eene lichaam electronen
overgaan op het andere. Een krijgt dus een te kort aan
electronen en wordt positief en het andere een even groot
te veel en wordt dus negatief. Deze verandering vindt echter
alleen plaats op de plaatsen, welke met elkander in aanraking
zijn geweest, omdat deze stoffen niet-geleiders zijn en dus
electriciteit niet kunnen geleiden.
Evenals bij het magnetisme, zien we ook hier weer aan
trekking en afstooting ontstaan. Twee gelijknamig geladen
lichamen stooten elkander af, twee ongelijknamig geladen
lichamen trekken elkander aan en hier geldt ook weer de
Wet van Coulomb, dat de aantrekking of afstooting recht-
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evenredig is met de hoeveelheden electriciteit en omgekeerd
evenredig met het kwadraat van den afstand.

dus : K = f

e X ej
c/2

waarin K de kracht, die twee, met gelijknamige hoeveelheden
electriciteit geladen, lichamen op elkander uitoefenen, e de
electrische lading van het eene lichaam, e! die van het
tweede lichaam en d de afstand tusschen beide, f is een
coëfficiënt, die afhankelijk is van de gebruikte eenheden.
Wanneer twee lichamen die gelijke ladingen hebben en op
een afstand van 1 cm van elkander zijn geplaatst, een kracht
op elkander uitoefenen van 1 dyne, zeggen wij dat die
lichamen de eenheid van hoeveelheid electriciteit bezitten.
De verschillende eenheden kunnen nu zoo gekozen worden,
dat de constante ƒ, wanneer zich lucht tusschen de beide
lichamen bevindt, gelijk aan 1 is. In dit geval wordt dus
bovengenoemde formule :
e X
K =
d2

Er zijn meerdere punten van overeenkomst bij electriciteit
en magnetisme. Een geladen lichaam, dat is dus een lichaam
met een grooter of een kleiner aantal electronen dan normaal
het geval is, oefent een invloed op de omgeving uit, het vormt
een veld om zich heen, dat nu electrisch veld wordt genoemd
en deze invloed heet electrische inductie of influentie.
Een ander lichaam in dit veld geplaatst zal weer den invloed
van het geladen lichaam ondervinden. Nemen we aan, dat het
lichaam een te veel aan electronen bezit, dan is dit negatief
electrisch geladen. (Men bedenke hierbij dat de electronen
negatief geladen deeltjes zijn). Door den invloed van dit
negatief electrisch geladen lichaam worden de negatieve
electronen in het geïnduceerde lichaam afgestooten, waardoor
deze gedreven worden naar de zijde, welke van het geladen
lichaam is afgewend. De andere kant, dus die, welke zich het
dichtst bij het geladen lichaam bevindt, wordt positief. De
totale lading blijft evenwel nul.
Anders wordt het als we dit lichaam aanraken, en dus door
ons lichaam met de aarde in verbinding brengen, waardoor de
afgestooten electronen kunnen afvloeien, nu zal het lichaam,
nadat de aanraking ophoudt, positief geladen blijven.
Dit geldt natuurlijk alleen voor lichamen welke geleiders
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zijn, bij niet-geleiders kunnen de electronen zich toch niet in
een bepaalde richting bewegen.
We zullen nu nog een instrument behandelen, dat bij de
statische electriciteit in gebruik is, n.1. de electroscoop, waar
mede het mogelijk is te onderzoeken of een lichaam al of niet
geladen is en bovendien of de lading positief of negatief is. In
een glazen vat, afgesloten door een kurk is een metalen stang
gestoken, die buiten het vat voorzien is van een metalen knop,
terwijl aan het andere uiteinde twee dunne reepjes bladgoud
zijn bevestigd. Naderen we den knop met een geladen voor
werp. dan wordt deze tegengesteld electrisch geladen, dus in
ons voorbeeld in fig. 4 negatief, en zullen de reepjes blad
goud beide positief worden. Deze twee gelijknamig geladen
lichaampjes stooten elkander af en zullen dus uitwijken. Raken
we nu den knop even met den vinger aan, dan vloeit de
negatieve electriciteit af en de stang blijft geladen. Komen we
nu opnieuw met een 4- geladen lichaam bij
den knop, dan volgt een grootere uit
wijking, maar doen we dit met een negatief
geladen lichaam, dan zal juist de uit
wijking geringer worden.
Neemt men een hollen metalen bol, die
van een opening is voorzien, en men
maakt deze electrisch, dan blijkt bij onder
zoek dat alleen de buitenzijde een lading
heeft, terwijl men op de binnenkant niets
waarneemt. Herhaalt men deze proef met
een cylinder van kopergaas (met niet al te
groote mazen), dan zal zelfs een gevoelige
Fig. 4
electroscoop, die in het binnenste daarvan
is opgesteld of daarmede is verbonden,
ook bij een sterke lading, geen uitwijking van de goudblaadjes vertoonen. Dit is de proef van Faraday (Kooi van
Faraday).
Wanneer wij derhalve, volgens dit principe, een bepaalde
ruimte willen onttrekken aan den invloed van de werking
van een electrisch veld, kunnen wij deze ruimte omgeven
met een metalen scherm of een gaas. Wij zeggen dan dat
deze ruimte is afgeschermd.
Wanneer wij een hol geleidend lichaam, dat puntig
toeloopt, een lading geven, blijkt het, dat deze ongelijkmatig
over het oppervlak is verdeeld en dat de grootste lading
zich aan het puntige uiteinde bevindt. De ladingsdichtheid of
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de lading per cm2 van het oppervlak is het grootst daar,
waar de geleider scherpe kanten of punten vertoont.
In het algemeen geldt de regel, dat de ladingsdichtheid op
een geleider grooter is naarmate het oppervlak daarvan
sterker gekromd is.
Daardoor is een spits, dus de plaats waar de dichtheid
van de lading het grootst is, oorzaak dat een geïsoleerde
geleider spoedig zijn lading verliest, omdat deze door de
niet volkomen isoleerende lucht ontsnapt. Overal, waar wij
dus een opgewekte lading wenschen te bewaren, dienen
punten en spitsen te worden vermeden. Dit verschijnsel heet
,,sproeien" en is soms zichtbaar als een lichtverschijnsel.
Wanneer een positief electrisch geladen lichaam dichter
gebracht wordt bij een tweede, dat eveneens een positieve
lading heeft, dan oefent het eerste een afstootende kracht
uit op het tweede en indien wij nu het eerste verplaatsen in
de richting van het tweede, dus in de richting van de
afstootende kracht, dan wordt er arbeid verricht.
Is een van de beide lichamen negatief geladen, dan wordt
er bij de verplaatsing negatieve arbeid verricht, omdat wij
nu met een aantrekkende kracht te doen hebben. Hoe langer
de afgelegde weg is, die in de richting van de kracht moet
worden afgelegd en hoe grooter de afstootende of de aan
trekkende kracht is, des te grooter is de verrichte arbeid.
Onder de potentiaal van een bepaald punt verstaan wij
den arbeid, die moet worden verricht om de eenheid van
positieve electriciteit van het oneindige naar dat p,unt van
het electrische veld te brengen.
Afhankelijk van het feit of er positieve of negatieve arbeid
is verricht is de potentiaal positief of negatief.
Het punt heeft een potentiaal 1 als het een erg arbeid kost
om de eenheid van positieve electriciteit van het oneindige
naar dat punt te brengen.
Er is dus potentieele energie aanwezig en wanneer lichamen
krachten op elkaar uitoefenen zal men steeds waarnemen
dat er een zoodanige beweging is, dat de potentiëele energie
vermindert. Wij zeggen dan dat de lichamen een potentiaal
verschil hebben.
Loopt er dus geen electrische stroom in een geleider, dan
zal deze overal de zelfde potentiaal bezitten en men noemt
het oppervlak van een dergelijken geleider een niveau vlak.
Niveau vlakken zijn dus vlakken van gelijke potentiaal
(aequipotentiaal vlakken).
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Hieruit leiden wij af, dat de aarde wegens den grooten
geleider, dien zij vormt, overal dezelfde potentiaal zal hebben.
Hiervoor wordt de nul-potentiaal aangenomen. De potentiaal
van een neutralen geleider is dus nul.
Verbindt men een geleider met de aarde, dan is de
potentiaal van dezen geleider eveneens nul, ofschoon hij toch
een positieve of negatieve lading kan hebben. Dit is duidelijk,
omdat een geleider, die met de aarde is verbonden, door
electrische inductie van een positief of negatief geladen
lichaam, een overeenkomstige lading krijgt, terwijl toch zijn
potentiaal nul is.
i

ELECTROSTATISCHE CAPACITEIT.

Twee metalen platen a en b van gelijke afmetingen zijn even
wijdig aan elkander geplaatst zon
der elkaar te raken (fig. 5). In de
tusschenruimte tusschen de platen
bevindt zich lucht. Een batterij E
en een schakelaar S verbinden
beide platen, terwijl voor het
©ogenblik S open is. Er is der
halve tusschen a en b geen span
ningsverschil, hetgeen zeggen wil,
dat beide een even groot aantal
vrije electronen bevatten. Als de
Fig. 5
beide platen een spanning hebben
gelijk aan die van aardpotentiaal, zijn er op beide voldoende
negatieve electronen aanwezig om de positieve ladingen van
de kernen (zie bladz.z^8>) te neutraliseeren.
Wanneer nu de schakelaar S wordt gesloten, zal de
batterij E trachten een stroom door den kring te laten
vloeien, doch dit is onmogelijk, omdat hij tusschen a en b
onderbroken is. Toch zullen electronen zich van b via de
batterij naar a bewegen, waardoor er bij b een tekort aan
electronen ontstaat, zoodat er geen evenwichtstoestand meer
aanwezig is tusschen de positief geladen kern en de negatief
geladen electronen. b zal dus positief worden. Ook wordt a
negatief, omdat de electronen zich daar hebben verzameld
en zich gevoegd hebben bij de reeds aanwezige. Het aantal
electronen dat zich per seconde van b naar a verplaatst, zal
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afhangen van de E.M.K. van de batterij E en den weerstand
in de keten, omdat immers de beweging van de electronen
overeenkomt met het vloeien van een electrischen stroom.
Door dezen stroom wordt b nog positiever en a nog
negatiever, zoodat er tusschen a en b een potentiaal verschil
ontstaat, dat tegengesteld gericht is aan dat van de batterij.
Dus, nadat de schakelaar gesloten is, wordt de stroom
geleidelijk aan minder en houdt geheel op wanneer het
potentiaal verschil tusschen de platen gelijk is aan de E.M.K.
van de batterij. Plaat a is dus tot een potentiaal geladen gelijk
aan de negatieve pool van de batterij en plaat b tot die van
de positieve pool. De stroom die optreedt duurt maar zeer kort.
In den stroomkring van fig. 5 wordt een zekere hoeveelheid
energie (arbeidsvermogen) opgezameld gedurende den tijd,
dat het spanningsverschil tusschen a en b toeneemt, omdat,
als de platen geladen worden, de batterij stroom levert tegen
deze tegenspanning in, die dus een kracht uitmaakt
onafhankelijk van den weerstand in den kring. Dit arbeids
vermogen is aanwezig in de ruimte tusschen de platen en de
zich aldaar bevindende aether staat onder een bepaalde
spanning. Deze ruimte noemen wij het electrisch veld. Er zijn
daar krachtlijnen aanwezig, die echter, in tegenstelling met
de magnetische krachtlijnen, welke veroorzaakt worden door
een electrischen stroom (electronen in beweging) tot stand
komen door electronen in rust.
De electrostatische spanning in den aether is als ’t ware
elastisch, omdat zij de potentialen, waartoe de platen geladen
zijn, weer op hun oorspronkelijk niveau trachten terug te
brengen. Nemen wij de batterij E van fig. 5 weg en verbinden
wij de platen door middel van een galvanometer met
elkaar, dan zal de wijzer daarvan aantoonen dat er een
oogenblik een stroom loopt. De condensator is ontladen en
het arbeidsvermogen dat hij bezat is verbruikt in den weer
stand van den stroomkring.
Bij het sluiten van den schakelaar is de beginwaarde van
E
den laadstroom I = ~ Amp. (zie bladz. 28 Wet van Ohm).
E
Bij het toenemen van de spanning op de platen, zal deze het
voltage van de batterij tegenwerken en de laadstroom wordt
geleidelijk minder. Wanneer b.v. op een bepaald oogenblik
de tegenspanning e Volt is, zal de laadstroom bedragen i =

E-e Amp. enz., totdat op het laatst de stroom nul is geworden.

1?
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Wanneer wij nu de inrichting van fig. 5 zoodanig maakten,
door den weerstand in den kring geleidelijk te verminderen,
dat de laadstroom (theoretisch) constant werd gebonden en
gelijk aan den beginstroom, zou de spanning aan den
condensator per seconde met een gelijk bedrag toenemen.
Laten wij eens aannemen dat bij een constante laadstroom
van I Amp. het potentiaal verschil tusschen de platen in
t sec. gelijk wordt aan E Volts, dan is het product van I en t,
de hoeveelheid electriciteit, die van de eene plaat naar de
andere overgaat. En nu noemen wij de capaciteit van den
condensator de hoeveelheid electriciteit of lading, die noodig
is om het potentiaal verschil tusschen de platen met de
eenheid van E.M.K. te veranderen.
Drukken wij den laadstroom / uit in ampères en den tijd t in
seconden, dan wordt de hoeveelheid electriciteit uitgedrukt
in Coulombs. De capaciteit wordt uitgedrukt Farads. Wij
kunnen dan zeggen :
Een condensator heeft een capaciteit van 1 Farad als het
potentiaal verschil tusschen de platen met 1 Volt wordt
verhoogd, wanneer daaraan een hoeveelheid electriciteit van
1 Coulomb wordt toegevoerd,

of
Een condensator heeft een capaciteit van 1 Farad wanneer
een laadstroom van 1 Amp., die gedurende 1 sec. vloeit, het
potentiaal verschil tusschen de platen 1 Volt verandert.

It
Q
farads ; wanneer de
E
E
stroom van / Amp., die gedurende t sec. vloeit, het potentiaal
verschil tusschen de platen van 0 tot E Volts verhoogt.
Q stelt de lading in Coulombs of Ampère-seconden voor.
Aangezien de Farad een te groote eenheid is voor het
gebruik, wordt de capaciteit gewoonlijk uitgedrukt in
jnicrofarads (mfd = /i F) (het millioenste deel van een
Farad). Omdat deze eenheid in de theorie der draadlooze
telegrafie veelal nog te groot is, wordt gebruik gemaakt van
de micro-microfarad (pico-farad = m.mfd. = /x M f), hetgeen
dus weer het millioenste deel is van een microfarad.
Wanneer de platen a en b van fig. 5 dichter bij elkaar
gebracht worden, blijkt het dat de capaciteit toeneemt. Door
de verkleining van dezen afstand wordt de lengte van de
electrostatische krachtlijnen verminderd, waardoor bij een

Dus C = capaciteit
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bepaald potentiaal verschil tusschen de platen een grooter aan
tal van deze lijnen door den geringeren afstand kunnen loopen.
Het electrostatische veld is als ’t ware gecondenseerd in een
kleinere ruimte en daardoor intensiever gemaakt. Vandaar
de naam ,,condensator”, welke in het algemeen bestaat uit
twee geleiders, gescheiden door een isoleerende stof.
Wanneer de afstand tusschen de platen klein is ten
opzichte van hare afmetingen, kan gezegd worden dat de
capaciteit omgekeerd evenredig verandert met dien afstand.
Omdat de capaciteit evenredig is met het aantal kracht
lijnen dat bij een bepaald potentiaal verschil van de eene
plaat naar de andere gaat, kan zij worden vermeerderd door
het oppervlak van de tegenover elkaar staande platen te
vergrooten. Verondersteld wordt dat zich lucht in de ruimte
tusschen de platen bevindt.
De capaciteit voor een condensator, bestaande uit twee
evenwijdige geleidende platen, gescheiden door een isoleerende
tusschenstof, kan worden berekend uit :

c=

KO

C> L

4 77 d

waarin

O = oppervlakte der platen in cm2.
K = diëlectrische constante (definitie volgt)
d = afstand tusschen de platen in cm.
C = capaciteit gemeten in cm.
In de praktijk worden, om het oppervlak te vergrooten,
in plaats van 2 platen een aantal kleinere plaatjes gebruikt,
die in twee van elkander geïsoleerde stellen of groepen zijn
verdeeld, welke langs elkander heen draaien en waarvan
het eene stel vast staat, terwijl het andere aan een as
verbonden is die draaibaar is.
Is het aantal isoleerende tusschenruimten, die zich tusschen
de groepen bevinden, TV, dan is de capaciteit van den totalen
.
NKO
c.
condensator —---- cm. (-AitFTigrré-).

Er zijn vele isoleerende stoffen, die de electrostatische
krachtlijnen gemakkelijker doorlaten dan lucht. Wanneer dus
in een condensator, waar lucht gebruikt wordt als isoleerende
middenstof, deze vervangen wordt door het een of andere
isoleerende materiaal of diëlectricurn, wordt het aantal kracht
lijnen bij een zelfde potentiaal verschil grooter en dus ook
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de capaciteit. Het aantal keeren dat de capaciteit op deze
wijze vergroot wordt noemt men de diëlectrische constante
van de tusschenstof. Die van lucht is practisch 1, terwijl die
van mica b.v. 6 is en van glas 6 a 9.
Voor zenddoeleinden, waar betrekkelijk groote capaciteiten
worden aangewend, gebruikt men als diëlectricum veelal
glas. De bekleedsels worden gevormd door parallel ver
bonden zinken platen, die dan onderling door glas gescheiden
zijn. Ter meerdere isolatie en om sproeien tegen te gaan is
dan het geheel in een speciaal soort, zuurvrije olie gedompeld.
Meer en meer worden tegenwoordig voor dit doeleinde
condensatoren gebezigd die mica als diëlectricum hebben.
In de ontvangers waar veel geringere capaciteiten worden
aangewend gebruikt men ook veelal condensatoren met dit
diëlectricum. Belangrijk is het. dat het diëlectricum een zeer
goed isoleerende stof is, omdat, indien dit niet het geval is,
de lading van de bekleedsels door het diëlectricum gemakkelijk
kan weglekken. Wij zouden dan een toestand krijgen, die
overeenkomt met die, waarbij een hooge weerstand parallel
aan den condensator werd geschakeld.
Mica heeft het groote voordeel, dat de doorslagspanning
van dit diëlectricum zeer hoog is. Men kan dus bij hooge
spanningen volstaan met een vrij dun diëlectricum, in
ieder geval dunner dan bij aanwending van een glas
diëlectricum.
De platen van den condensator staan dus op geringen
afstand, hetgeen de capaciteit verhoogt en men kan voor
een gegeven capaciteit volstaan met een klein oppervlak. Het
gevolg is, dat de condensator zeer kleine afmetingen verkrijgt,
Dergelijke condensatoren worden gebruikt zoowel voor
lage als voor hooge spanningen.
Een ander soort condensatoren die, veel gebruikt worden
zijn de z.g. electrolytische condensatoren. Zooals de naam
aanduidt hebben we hier te maken met de scheikundige
werking van den stroom. Op één der platen is een laag
oxyde gevormd, wat hier het diëlectricum vormt. Deze laag
is zeer dun. Deze condensatoren zijn dan ook niet te
gebruiken bij hooge spanningen.
De hoogste spanning waarvoor dit soort condensatoren
gemaakt kan worden, is ongeveer 300 volt. Het zeer dunne
diëlectricum stelt ons in staat, condensatoren te maken van
zeer groote capaciteit doch slechts van geringe afmetingen.
Capaciteiten van 2000 /x F kunnen hiermede worden verkregen.
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Ze zijn echter slechts bestemd om met zeer lage spanning te
worden geladen.
Het eigenaardige van deze condensatoren is ook, dat hun
polen gemerkt zijn met + en — en dus alleen aan te wenden
zijn bij gelijkstroom. Er loopt door deze condensatoren een
vrij sterke lekstroom. Zou deze in verkeerde richting loopen
(zou men dus de + pool van de stroombron in verbinding
brengen met de — pool van den condensator) dan zou de
electrolyse ook omkeeren en de oxyde laag zou vernietigd
worden.
Men zou de condensatoren ook kunnen verdeelen in hoogspannings- en laagspanningscondensatoren. Het verschil
tusschen deze twee soorten is de dikte van het diëlectricum.
Van de verschillende soorten diëlectrica heeft men de
z.g. doorslagspanning vastgesteld. Dit is de spanning die een
dikte van 1 mm van dat diëlectricum nog net kan verdragen,
zonder door te slaan.
Op de condensatoren zelf wordt in de meeste gevallen
door de fabriek de proefspanning aangegeven.
De spanning waarmee die condensator geladen mag worden
is hoogstens de helft van de proefspanning.
Wanneer eenige condensatoren parallel worden ver
bonden, zooals fig. 6 aangeeft, zal de totaal capaciteit C
gelijk zijn aan de som van de
afzonderlijke capaciteiten. Dit is •----------- ------------- ------------gemakkelijk in te zien, omdat
wij feitelijk niets anders doen
C3
c/
dan het oppervlak van de
tegenover elkander liggende
bekleedsels vergrooten.
C — C*i 4- Co 4“ C3
Fig. 6.
Dit is dus hetzelfde resultaat
als wij kregen bij het verbinden van weerstanden in serie.
Wanneer de condensatoren in serie worden verbonden
vinden wij de resulteerende capaciteit op dezelfde wijze als
bij het parallel schakelen van weerstanden.
De totaal capaciteit C van de in fig. 7 voorgestelde conden
satoren is dus :
1
1
1
1
C
Cj
C2
C3
Bij het laden van een condensator is de hoeveelheid
electriciteit die het eene bekleedsel krijgt, gelijk aan die, welke
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het andere verliest en deze regel is ook van toepassing bij
de serie-schakeling. Hieruit volgt dat gelijke ladingen zich
van het eene bekleedsel naar
het andere voortplanten door
de geheele, serie en dat iedere
condensator dezelfde lading krijgt,
onafhankelijk van zijn grootte.
De spanning, die iedere conden
V
sator krijgt is verschillend, tenzij
pig 7
alle capaciteiten even groot zijn.
De spanning is bij een bepaalde
lading om gekeerd evenredig met de capaciteit. Gesteld dus,
dat bij een lading Q voor iederen condensator, de spanningen
resp. V\, V'2 en V3 zijn, dan is de totaalspanning :

V =

I

+ V2 4- V3.

Q
V

c

Uit de definitie, die wij gaven van de capaciteit
volgt :

V2
Q
dus ----

c

of

1
C

Q

S-, v.3

C2

Q
C,

+

J

+

Q

en

C3

Q
C2

1

c2

V

Q
C

-i

C3
I

1
C~3

Hieruit volgt dat de som van de capaciteiten van eenige in
serie verbonden condensatoren steeds kleiner is dan die van
de kleinste van de afzonderlijke condensatoren.
De serie-schakeling van condensatoren wordt toegepast
om condensatoren met geringe capaciteit te verkrijgen, maar
behalve deze toepassing is er nog een andere, nl. om het
doorslaan van condensatoren te voorkomen. Iedere conden
sator kan maar een zekere spanning tusschen zijn bekleedsels
verdragen. Stijgt de spanning boven deze maximum-waarde,
dan wordt het diëlectricum doorboord, m.a.w. de condensator
slaat door. Men kan dit voorkomen door een tweeden gelijken
condensator in serie te schakelen met den eersten. In dat
geval zal de beschikbare spanning zich in gelijke deelen verdeelen over beide condensatoren. Het gevolg van deze
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schakeling is, dat de totale capaciteit nu tot op de helft van
die van één condensator terug valt. Wil men dezelfde
capaciteit behouden, dan moet een dergelijk stel condensatoren
parallel aan de eersten worden verbonden. De vier conden
satoren hebben dan de capaciteit van één condensator.
Parallelschakeling wordt gebruikt voor verkrijging van
grootere capaciteiten.
Bij het laden van een condensator wordt arbeidsvermogen
(energie) verzameld in het electrische veld tusschen de
bekleedsels. Als de laadstroom een constante waarde heeft
van I amp. zal het aantal electronen, dat per seconde van
het eene bekleedsel naar het andere gaat, eveneens constant
zijn en zal het spanningsverschil van den condensator met een
vaste waarde per seconde toenemen. Als E de spanning is
aan het einde van de lading, die in t sec. plaats vindt, zal de
gemiddelde waarde van de spanning aan den condensator
gedurende den tijd, dat de lading duurde,
E volts zijn.
De gemiddelde arbeid per seconde noodig om den stroom I
te laten vloeien, tegen deze tegenwerkende spanning in, zal
J/2 EI watt zijn en deze arbeid zal t sec. lang worden ge
presteerd. Het totale arbeidsvermogen zal dan zijn :
A = JX EI X t Joules of Watt-seconden.
Wij vonden hierboven dat het product van I en t de hoe
veelheid electriciteit of lading Q is, die van de eene plaat
naar de andere overgaat.
Wij kunnen dus ook zeggen dat het opgezamelde arbeids-

vermogen gelijk is aan

EQ Joules. Uit C = — volgt, dat
E

Q = CE en vandaar

A = x
/2 CE2 Joules.

Om de deugdelijkheid b.v. van een vasten condensator uit
een ontvangtoestel te onderzoeken, handele men als volgt :
Men verbindt aan een kleine batterij een telefoon zóódanig,
dat één koord van de telefoon b.v. aan de pluspool van de
batterij wordt bevestigd, de minpool van de batterij wordt aan
een der verbindingsknoppen van den condensator vastgemaakt.
Met het vrije telefoonkoord tikt men tegen den tweeden verbindingsknop van den condensator. Er is steeds zorg voor te
dragen, dezen draad bij de isoleering, dus niet aan het
metalen stopcontact aan te vatten. Men kan den ladings-
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stroom in de telefoon duidelijk waarnemen ; naarmate de
grootte van den condensator hoort men één of meer tikken,
die allengs verzwakken, tot tenslotte niets meer gehoord
wordt : de condensator is geladen. Men schakelt nu de
batterij uit en raakt met de beide uiteinden van het telefoonkoord even de verbindingsknoppen van den condensator aan,
bij elke aanraking hoort men een tik, welke echter zeer spoedig
verzwakt, totdat men niets meer hoort ; de condensator
is dan ontladen. Blijft de telefoon bij het laden steeds tikken,
dan deugt de condensator niet en zijn de platen onderling niet
voldoende geïsoleerd, men kan dan natuurlijk geen ontlading
hooren. (Deze methode heeft geen nut voor het beproeven
van condensatoren met een dik diëlectricum.)
In de radio-techniek wordt veel gebruik gemaakt van de
electrostatische eenheid van capaciteit nl. de centimeter, welke
deel uitmaakt van het C.G.S. (centimeter-gram-seconden)
stelsel (absolute eenheden).
In dit stelsel wordt als absolute eenheid van arbeid de erg
gebezigd, en dit is de arbeid die een kracht van 1 dyne
verricht over een afstand van 1 cm. Dus :
erg = dyne X centimeter.
Het verband tusschen de eenheid van electrischen arbeid
de Joule (d.i. 1 volt X 1 amp. X 1 sec.) en de erg is :
1 Joule = 10" erg (electrostatische eenheden van arbeid)
bovendien is
1 Coulomb = 3 X 109 electrostatische eenheden van
lading.
Wanneer in een condensator op een bepaald oogenblik een
lading Q gebracht is onder een spanning V is :
A = Q X V
of 1 Joule = 1 Coulomb X 1 volt
1 Joule
107 e.s.e.v.a.
1 volt =
1 Coulomb
3.109 e.s.e.v.I.
1 e.s.e.v.a.
’/soo X 1 e.s.e.v.I. = 1/3Oo e.s.e.v. potentiaal, omdat uit
A = Q X V volgt :
1 e.s.e.v.a. = 1 e.s.e.v.I. X 1 e.s.e.v.p.
«c
o« « —
1 e.s.e.v.a.
or i1 «e.s.e.v.p.
—__________
1 e.s.e.v.I.
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Wij weten dat :

1 Farad

1 coulomb
1 volt
3 X 109 e.s.e.v.1.
1/soo e.s.e.v.p.

waaruit volgt : 1 Farad = 9.1011 e.s.e.v. C.
1 mfd
= 9.105 e.s.e.v. C.
= 900.000 centimeter.
Wanneer wij in de op bladz. 17 genoemde formule de
capaciteit meten in mfd, moet deze met 9 X 10—5 worden
vermenigvuldigd en we krijgen dan :

c=

M

KO

4

d X 9 X 105

“

Van de variabele condensatoren valt nog op te merken
dat hierin verschillende uitvoeringen bestaan, die aangeduid
worden met de benamingen : capaciteits-lineaire, golflengtelineaire en frequentie-lineaire condensatoren. Het verschil
tusschen deze soorten is de vorm der platen en de plaatsing
van de as waar omheen zij draaien, d.w.z. in of uit het midden.
Wordt van deze condensotaren een grafiek gemaakt, dan
is deze een rechte lijn als men op de horizontale as uitzet de
aflezingen van de schaal van den condensator en op de
vertikale as resp. de capaciteit, de golflengte of de frequentie.
De capaciteits-lineaire condensator is de oudste soort en
deze bestaat uit half cirkelvormige platen met de as in het
midden. Telkens als men de schaal b.v. 10 streepjes verdraait
neemt de capaciteit evenveel toe.
Nu is de golflengte waarop een kring is afgestemd evenredig met \/C. (Zie deel II.)
Staat de schaal op 4, dan moet men, om op een golflengte
te komen die tweemaal zoo lang is, de capaciteit 4 X vergrooten, dus de schaal niet meer op 4 maar op 16 plaatsen.
Om weer een 2 X zoo groote golflengte te krijgen komt de
schaal op 4 X 16 = 64. Eerst dus een verdraaiing van 4
op 16, daarna van 16 op 64. De golflengten zijn dus niet
gelijkmatig over de schaal verdeeld en men krijgt een
ophooping aan het begin. Aan het einde liggen de golf
lengten verder uit elkaar. Dit belemmert een gemakkelijke
afstemming.
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Men kan a.h.w. aan het begin den condensator niet
aanraken of men hoort een ander station, terwijl aan het
einde de schaal een flink eind verdraaid moet worden om
hetzelfde te bereiken.
Om dit ongemak te verhelpen heeft men de platen een
meer gerekten vorm gegeven en de as uit het midden gesteld.
Hierdoor wordt bereikt dat de capaciteit aan het begin der
schaal slechts weinig en aan het einde zeer snel verandert.
Een even groote verdraaiing aan het begin der schaal heeft
dus niet hetzelfde effect op de capaciteit als dezelfde ver
plaatsing van de schaal aan het einde.
Bij een goeden vorm der platen kan men hierdoor verkrijgen,
dat, bij golflengte-lineaire condensatoren, een even groote
verandering van de schaal de afstemming van den kring een
even groot aantal meters in golflengte doet veranderen ; bij
den
frequentie-lineaire condensatoren zal de afstemming van g
.—
kring een even groot aantal perioden veranderen.
Dit soort condensatoren maakt de afstemming van een
kring veel gemakkelijker, de stations liggen gelijkmatig over
de schaal verdeeld.

Leidsche flesch.
Een practische aanwending van een
condensator is de Leidsche flesch. Een glazen flesch is van
binnen en van buiten tot op eenigen afstand van den bovenrand met bladtin beplakt. Door de hals van de flesch en
daarvan gescheiden door een deksel, waarin een gat is aan
gebracht, steekt een metalen stang, die in geleidende
verbinding staat met het binnenbekleedsel. Door de beide
bekleedsels aan te sluiten op de beide polen van een inductie
klos kan de Leidsche flesch worden geladen, zoodat er een
spanningsverschil tusschen beiden ontstaat. Worden nu, door
een verbindingsdraad, de beide bekleedsels dicht genoeg bij
elkaar gebracht, dan springt op een bepaald oogenblik een
helder lichtende, knetterende vonk tusschen de draadeinden
over. De afstand tusschen de draadeinden noemt men de
slagivijdte en deze hangt geheel af van het potentiaal verschil
tusschen de bekleedsels. Bij een zelfde slagwijdte heeft men
bij een groote capaciteit meer lading noodig dan bij een
kleine. Door de vonk ontlaadt zich de condensator. De duur
van de ontlading kan in een draaiende spiegel worden waar
genomen en het is daarbij gebleken, dat deze uiterst kort is.
Bovendien is op te merken dat de ontlading niet enkelvoudig
is, maar uit een kleiner of grooter aantal ontladingen bestaat.
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die uiterst snel op elkander volgen. Bij het fotografeeren van
een dergelijke ontlading ziet men dat in de lichtstrepen
heldere en donkere plaatsen voorkomen. Zij is dus een samen
gesteld verschijnsel, bestaande uit een aantal partiëele
ontladingen, waarbij de richting van den stroom telkens
omkeert. Men zegt dan ook dat de ontlading trillend is
en wij zullen later, in het Hoofdstuk „Draadlooze Telegrafie”,
zien hoe daarvan gebruik gemaakt wlordt.
Electrische verschijnselen in den dampkring. Door Franklin
is aangetoond dat de wolken een electrische lading bezitten.
Hij liet nl., bij het opkomen van een onweersbui, een vlieger
op, waarop hij een electrische lading waarnam, die zich
manifesteerde in den vorm van een electrische vonk, die
oversprong op zijn hand, toen hij deze bracht bij het ver
bindingstouw, nadat dit door den regen was nat geworden.
Zoolang het touw droog was, nam hij geen electrische
verschijnselen waar. Men moet bovendien aannemen dat de
atmosfeer steeds in meer of mindere mate electrisch is
geladen en dat door verschillende processen, die zich op de
aarde voordoen, groote electrische ladingen ontstaan, die
met de waterdamp opstijgen en zich geleidelijk in de wolken
ophoopen. Deze ladingen, die in den regel positief electrisch
zijn, stooten de gelijknamige ladingen naar de aarde af door
electrische inductie. De ongelijknamige electriciteit wordt
aangetrokken en dus zullen alle punten, die boven de aarde
uitsteken en dichter bij de wolken zijn gelegen, negatief
worden geladen. Er ontstaat een potentiaalverschil tusschen
de 'wolken en de aarde. Het zal van verschillende factoren
afhangen of dit potentiaal verschil, evenals wij dat zagen bij
de Leidsche flesch, aanleiding zal geven tot een ontlading
in den vorm van een vonk. Door den weerstand van het
diëlectricum (de lucht) zal in vele gevallen de ontlading
worden voorkomen. Wordt de wolk steeds sterker geladen en
nadert zij dichter tot de aarde, dan ontlaadt zij zich. Een
vonk treedt op en wij noemen deze bliksem.
Behalve dat de geladen wolk induceerend werkt op de
aarde zal zij dit ook doen op andere wolken en met meer
succes zelfs vanwege hare groote onderlinge bewegelijkheid,
waardoor zij vaak dicht in elkanders nabijheid komen.
Wanneer er een rechtstreeksche ontlading plaats vindt
tusschen twee wolken, zonder dat de aarde wordt getroffen,
zeggen wij dat het weerlicht.
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De donder wordt veroorzaakt door de hevige luchttrillingen
als gevolg van een plotselinge uitzetting van de lucht door
de hitte van den bliksemstraal en de daarop volgende
inkrimping door afkoeling.
Wij hebben er reeds op gewezen dat op puntig toeloopende geleiders de electrische dichtheid het grootst is,
zoodat bij een groote electrostatische druk de electriciteit
van de geleiders afvloeit. Deze eigenschap heeft Franklin op
het denkbeeld gebracht van den bliksemafleider, die dan moet
dienen, zoowel om den bliksem af te leiden als om inslag te
voorkomen. Omdat de bliksemafleider hoog in de lucht is
opgesteld en dus, zooals wij zagen, een lading verkrijgt,
wordt eensdeels deze lading naar de aarde afgeleid, terwijl
anderdeels, door den puntigen geleider, een hoeveelheid van
de electrische lading van de aarde via deze punt afvloeit en
dus een gedeelte van de lading der wolken neutraliseert.
Het is dus een eerste vereischte, dat de bliksemafleider een
zeer goed geleidende verbinding met de aarde maakt en met
die gedeelten van de constructie, welke hij moet beveiligen,
waarop de electrische lading voornamelijk wordt geïnduceerd.
Aangezien, zooals later verklaard wordt, oscilleerende
stroomen alleen op den buitenkant van een <geleider
vloeien, wordt een gebouw, waarop een bliksemafleider is
aangebracht, als ’t ware omgeven door een metalen net,
bestaande uit strooken, die in geleidende verbinding met
de aarde staan.

r
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HOOFDSTUK III.

GELIJKSTROOM.
Wanneer men een hoeveelheid water door een buis van
de eene plaats naar een andere plaats wil doen stroomen, is
het noodig, dat de eerste plaats hooger ligt dan de tweede of
dat het water op de eerste plaats onder een zekeren druk
staat. Er moet dus drukverschil bestaan ; hoe grooter dit
verschil is, hoe meer w'ater in een bepaalden tijd door die
buis geperst zal worden.
We meten de hoeveelheid van het water door vast te
stellen, hoeveel liters in 1 seconde door een doorsnede van
de buis stroomen en stellen hierdoor de sterkte, de intensiteit
van den stroom vast.
Behalve van het verschil in druk hangt de hoeveelheid
water direct af van den toestand van de buis. Deze kan glad
zijn of ruw, gedeeltelijk gevuld met kiezel of zelfs met zand.
De tegenstand, dien het water ondervindt, is in het laatste
geval veel grooter dan in het eerste ; men zegt, dat de buis
met zand meer weerstand heeft dan de andere buis. De
stroomsterkte zal in de buis met zand veel geringer zijn dan
in de gladde, tenzij het drukverschil bij de buis met zand
veel vergroot wordt.
Wij komen nu vanzelf tot het besluit, dat de hoeveelheid
water, welke per seconde door de doorsnee van een buis
stroomt, afhangt van twee factoren, nl. het verschil in druk
en den weerstand van de buis en wel zoodanig, dat de
stroomsterkte grooter wordt bij een toenemenden druk en op
evenredige wijze kleiner bij een toenemenden weerstand. De
stroomsterkte is dus evenredig met het verschil in druk en
omgekeerd evenredig met den weerstand.
Hetgeen wij hier van het water gezegd hebben geldt even
eens voor de electriciteit ; deze stroomt van een plaats, waar
de electrische druk groot is, naar een plaats waar die druk
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geringer is, indien er tenminste voor een geschikte verbinding
is gezorgd.
Evenals het water niet overal een gemakkelijken weg vindt
voor zijn baan, zoo zijn er verschillende oorzaken, die den
electrischen stroom op zijn weg belemmeren, dit hangt onder
meer voor een goed deel af van den aard van den geleider.
Het verband, dat bestaat tusschen stroomsterkte, druk
verschil en belemmering of weerstand, is door Ohm uitgedrukt
in een wet, welke naar hem ivefl van Ohm wordt genoemd.
Zij luidt :

1 =f

£

of : Intensiteit (stroomsterkte) is evenredig met Elec-

tromotorische Kracht (drukverschil) en omgekeerd evenredig met
den Weerstand.
Door een juiste keuze der eenheden wordt de factor ƒ = /.
E
en wordt de Wet eenvoudig : 1 = —
Als eenheid van weerstand is aangenomen de Ohm.
De waarde van een Ohm is de weerstand die een stroom
ondervindt gaande door een kwikkolom met een doorsnede
van 1 mm2 en een lengte van 106.3 cm bij 0° Celsius.
Een electrisch drukverschil kan op meerdere manieren
worden teweeggebracht. B.v. als twee geleiders elkaar aan
raken, is er reeds een drukverschil. Dit verschil is bij enkele
vaste stoffen zeer klein, maar bij aanraking van vaste stoffen
en vloeistoffen grooter. Zoo ontstaat een niet onbelangrijk
drukverschil door een stuk zink te dompelen in verdund
zwavelzuur. Dit verschil in druk — potentiaalverschil,
spanningsverschil, of kortweg spanning genaamd, kan niet
opgeheven worden, omdat de opheffing alleen kan plaats
hebben over het aanrakingsvlak van het zink met het verdunde
zwavelzuur ; d.w.z. over de plaats, ■"waar het verschil ontstaat.
Brengt men het zink evenwel door een geleider, b.v. een
koperdraad, in verbinding met het zuur buiten de vloeistof
om, dan zal het drukverschil kunnen worden opgeheven, maar
dadelijk weer ontstaan, weer worden opgeheven enz. Nu loopt
er door den koperdraad (sluitdraad genaamd) een z.g.
electrische of galvanische stroom.
Een combinatie van een plaat koper (de koperen draad is
in het zuur vervangen door een plaat, waardoor het aan
rakingsvlak van het koper met het zuur grooter wordt, dus de
overgang der electriciteit gemakkelijker) en een plaat zink.
28

geplaatst in verdund zwavelzuur, heet een galvanisch element
of een galvanische cel, 2 of meer cellen, doelmatig verbonden,
een galvanische batterij. Koper, zink en zwavelzuur is natuur
lijk niet de eenige combinatie voor een galvanisch element.
Deze wijze van opwekken van een drukverschil wordt veel
toegepast en is ons allen bekend. Er zijn vele verschillende
typen, maar het element van Leclanché vindt de meeste toe
passing en daarom zullen we dit eenigszins nader bekijken.
De twee werkzame of actieve stoffen zijn zink en een salmiakoplossing. Het zink kan den vorm hebben van een staaf of
plaat en de vloeistof is bijv, in een glazen beker geplaatst.
Door de aanraking van deze stoffen ontstaat het genoemde
drukverschil, dat we van nu af aan Electromotorische kracht
(electriciteit voortbewegende kracht) zullen noemen en wel
afgekort E.M.K. Een electrische stroom kan nu nog niet
ontstaan, omdat er nog geen weg voor de electrische deeltjes
is. Zoodra we b.v. een koperdraad in aanraking brengen met
het zink en aan den anderen kant met de vloeistof, is aan
deze voorwaarde wel voldaan en nu zal de electrische stroom
ook onmiddellijk ontstaan.
Omdat het moeilijkheden oplevert den z.g. sluitdraad in een
deugdelijke verbinding, of contact, te brengen met de vloeistof,
plaatst men daarin een tweeden vasten geleider. De keuze
van dezen geleider is niet onverschillig, men kiest daarvoor
een, welke in aanraking met de oplossing geen E.M.K. op
levert, want deze zou tegengesteld gericht zijn aan die ver
oorzaakt door de aanraking van het zink met de vloeistof,
want in dat geval zou de resultante van beide krachten gelijk
zijn aan hun verschil. Aan deze voorwaarde voldoet kool en
daarom neemt men deze stof daarvoor.
De beide punten van het element waaraan de sluitdraad
wordt bevestigd noemt men de klemmen of electroden.
Schematisch kunnen we nu het geheele samenstel voor
stellen door fig. 8. Z is het zink, V is de vloeistof (salmiakoplossing), K het kool, S de sluitdraad en Kx en K2 de
klemmen.
We weten dat de E.M.K. wordt opgewekt op het aanrakingsoppervlak van zink en de vloeistof, dus in fig. 8
tusschen Z en V. Deze kracht heeft een bepaalde grootte en
richting. Vroeger, voordat de electronentheorie bekend was,
heeft men aangenomen, dat deze kracht van het zink is
afgericht, er zal dus een electrische stroom ontstaan in de
richting volgens de pijltjes en daarom wordt K2 de positieve
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pool en K,
K1 de negatieve pool genoemd. Volge:
Volgens de electronentheorie zullen de electronen zich echter juist in omgekeerde
richting bewegen. De lezer moet zich hier
door niet in de war laten brengen en dus
onthouden, dat een electrische stroom,
stroomende in een richting, zoo als wij
gewend zijn ons die voor te stellen, een
stroom electronen is in tegengestelde
richting.
We weten dus nu, dat een electrische
stroom ontstaat en dat de sterkte daarvan
Fig. 8.
zal afhangen van de waarde van de
E.M.K. en van den weerstand dien de
stroom over den geheelen weg. dus van zink door de vloeistof
naar kool en van hier door den sluitdraad naar het zink
terug, ondervindt. Dit verband is uitgedrukt in de Wet van
Ohm, welke bij een bepaalde keuze van eenheden luidt :

T
E.M.K. c
,.
r
E
1 =
n
ot eenvoudiger 1/ —
of
De eenheid van weerstand is reeds vermeld. Als eenheid
van stroomsterkte is aangenomen de Ampère. Voor de definitie
van deze grootheid is gebruik gemaakt van de eigenschap van
den electrischen stroom, dat als deze gevoerd wordt b.v. door
een oplossing van zilvernitraat, daardoor zilver wordt neer
geslagen en de hoeveelheid neerslag afhangt van de stroom
sterkte en den tijd. Wordt in één seconde een hoeveelheid van
1.118 m.gr. zilver neergeslagen, dan zal de stroom de eenheid
van stroomsterkte bedragen.
Ook kunnen wij zeggen dat de stroomsterkte gelijk is aan
het aantal Coulombs ( = electriciteitshoeveelheid = Q) dat
per seconde door iedere doorsnede van den draad gaat.

Q
t
Als eenheid van E.M.K. heeft men aangenomen die kracht,
welke in een geleider, die de eenheid van weerstand bezit (d.i.
één Ohm) een stroomsterkte van één ampère veroorzaakt.
Deze eenheid heeft den naam van Volt gekregen.
De weg voor een electrischen stroom moet altijd een in
zich zelf gesloten kring vormen ; is dit niet het geval, dan is,
ook volgens de electronen-theorie, geen electrische stroom
mogelijk. In dat geval toch zou aan het begin van den geleider
dus : I -
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een onuitputtelijk reservoir met electronen aanwezig moeten
zijn, welke door de E.M.K. voortgedreven werden naar een
dergelijk reservoir aan het andere uiteinde.
De geheele weg is onder te verdeelen in twee gedeelten, nl.
het gedeelte in het element (van zink door vloeistof naar
kool) en dat buiten het element, dus de sluitdraad (van kool
door geleider naar zink).
Den weerstand in het eerste gedeelte noemen we den
inwendigen weerstand (Ri), in het tweede den uitwendigen
weerstand ( R„). De totale weerstand R is natuurlijk dei som
van Ri en Ru.
De E.M.K. is de kracht, die de stroom veroorzaakt door
den geheelen kring, dus
____ E
ƒ =
(l)of
Ri + Ru

E = I. (Ri + Ru) (2)
De wet van Ohm geldt zoowel voor een gedeelte van een
kring als voor den geheelen kring. De kracht noodig om
dezen zelfden stroom voort te drijven alleen door den sluit
draad, zal uit den aard der zaak kleiner zijn dan de E.M.K.
Deze kracht heerscht tusschen kool en zink, of wat hetzelfde
is, tusschen de klemmen K2 en
en wordt genoemd klemspanning, voorgesteld door Ek. De stroom zal nu ook gelijk
zijn aan :

I = %-(3)
Uit (1) en (3) volgt :

E
Ri 4- Ru

E±
Ru

(4)

Deze formule leert ons, dat in het algemeen Ek kleiner is dan
de E.M.K., omdat /?, 4- Ru, grooter is dan Ru. Alleen in
twee gevallen zullen E.M.K. en Ek aan elkaar gelijk worden
en wel als Ri = 0 of als Ru oneindig groot is vergeleken
bij Ri.
Het eerste geval wil zeggen, dat de inwendige weerstand
van het element of stroombron nul is. Dit is een onmogelijk
heid, maar we kunnen hieruit besluiten, dat het verschil
tusschen E.M.K. en Ek geringer wordt, bij een gegeven
inwendigen weerstand, naarmate het verschil tusschen in- en
uitwendigen weerstand grooter wordt. Ditzelfde volgt uit het
tweede geval en tevens, dat het verschil werkelijk nul wordt.
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als de uitwendige weerstand oneindig groot is, d.w.z. als er
geen sluitdraad is. Bij een niet gesloten element, dus bij open
klemmen, waarbij I = 0 amp., is de klemspanning dus gelijk
aan de E.M.K. Wordt de buitenweg aangesloten, dan zakt
de klemspanning onmiddellijk en wordt 0 bij kortgesloten
klemmen, dus bij zeer sterken stroom.
Elementen van groote afmetingen hebben een geringeren
inwendigen weerstand dan die van kleiner formaat, omdat de
polen bij de grootere soorten een grooter oppervlak hebben.
De weg dien de stroom volgt heeft nl. een grootere doorsnede
en de weerstand is daardoor kleiner geworden.
Het verschil tusschen E.M.K. en Ek noemt men het
inwendig spanningsverlies in het element. Uit (4) volgt:

E X Ru = Ek X Ri 4- Ek X Ru of
E — Ek = I X
*)
Het inwendig spanningsverlies in een stroombron is dus
gelijk aan de stroomsterkte X inwendigen weerstand.
Bijv, een element heeft een E.M.K. van 1.5 volt, een in
wendigen weerstand van 0.7 Ohm, en wordt gesloten door een
draad die een weerstand heeft van 2.3 Ohm. De totale weer
stand is dan 3 Ohm.
Volgens de wet van Ohm is de stroomsterkte :
T

E

A

T

E5

1

I = J=2
'
I=R dus
dus/=

ampère.

In het element wordt dan % X 0.7 = 0.35 volt vereischt
om den stroom door het element te drijven, in den sluitdraad :
J/2 X 2.3 = 1.15 volt. De klemspanning is dus 1.15 volt. En
dit zal door een met de klemmen verbonden voltmeter worden
aangewezen, tenminste als de weerstand van dezen meter zoo
groot is, dat de stroom, welke daardoor vloeit, zoo klein is,
dat deze verwaarloosd mag worden in vergelijking met dien
door den sluitdraad.
De inwendige weerstand van een cel laat zich gemakkelijk
bepalen uit de volgende formule :
Ri — Ru

E — Ek
Ek

♦
) De berekening is eenvoudig als men eerst de waarden van E en Ek
berekent en daarin de, in (3) en (1) gevonden, waarden van
Efc
E
—-j-——substitueert.
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Het behandelde Leclanché-element is in den beschreven
vorm nog gebrekkig, bij gesloten sluitdraad zal het, na korten
tijd, ophouden een stroom te leveren, daarom wordt het
element, in dezen vorm, een inconstante cel genoemd. Deze
inconstantheid is een gevolg van het feit, dat bij aanraking
van zink en salmiak, een scheikundige werking plaats heeft
bij gesloten kring. Het zink verbindt zich met het chloor van
de salmiak, waardoor chloorzink ontstaat ; dit lost in de vloei
stof op, terwijl de rest van de salmiak uiteenvalt in waterstof
en ammonia. De waterstof zet zich in den vorm van gas
belletjes op de koolplaat, waardoor deze geleidelijk bedekt
wordt met waterstofbelletjes en van de vloeistof geïsoleerd
wordt. Tevens doet deze waterstof een E.M.K. ontstaan,
waardoor een stroom kan optreden, welke tegengesteld is aan
dien, welke door de salmiak op het zink wordt opgewekt. De
E.M.K. van de cel wordt daardoor zeer verzwakt, men noemt
dit verschijnsel galvanische polarisatie.
Men heeft deze polarisatie trachten op te heffen, door de
koolplaat te omgeven met een zuurstofrijke massa, waardoor
de vloeistof langer werkzaam blijft. De stof welke men daar
voor gebruikt is koolbruinsteen en deze noemt men de
depolisator.
De vrijgekomen waterstof wordt nu geoxydeerd tot water,
door verbinding met de zuurstof, welke de bruinsteen ge
makkelijk afstaat en zoo dus onschadelijk gemaakt. Het
depolarisatieproces echter vordert meer tijd dan dat der
polarisatie. Ten slotte is ook gewenscht, het zink in een
element te amalgameeren, d.i. bedekken met een uiterst dun
laagje kwikzilver, daardoor wordt voorkomen, dat in
geopenden toestand, d.w.z. als de sluitdraad niet gesloten is,
dus als het element geen stroom geeft, het zink aangetast
wordt door de salmiakoplossing.
Zoogenaamd droge elementen worden volgens tal van
recepten vervaardigd. De werking is over het algemeen als die
van een Leclanché-element. De vloeistof is in droge elementen
gebonden door zaagsel, zemelen of iets dergelijks, waardoor
zij gemakkelijk te hanteeren zijn en betrekkelijk lang goed
blijven. De inwendige weerstand is gewoonlijk zeer laag.
Behalve de vermelde eenheden Ohm, Ampère en Volt,
moeten we nog een enkele noemen, en wel de eenheid van
hoeveelheid van electriciteit, de Coulomb, d.i. die hoeveelheid,
welke per seconde door de doorsnede van een geleider vloeit,
waarin een stroomsterkte heerscht van 1 A. (ampère).
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In de electrotechniek gebruikt men als eenheid van hoeveel
heid electriciteit meestal het ampère-uur (A.U.) = hoeveelheid,
die bij een stroomsterkte van 1 ampère in 1 uur door een
geleider vloeit = 3600 Coulomb.
Batterij- en weerstandsschakelingen. We hebben reeds
gezegd, dat we van twee of meer elementen een batterij
kunnen vormen. De elementen kunnen evenwel op verschil
lende manieren tot batterijen vereenigd worden.
Worden twee elementen zoodanig verbonden, dat de gelijk
namige polen aan de eene zijde en de gelijknamige polen aan
de andere zijde onderling verbonden worden, dan ontstaat
een batterij, waarvan de E.M.K. gelijk is aan die van één
element. De E.M.K. blijft dezelfde, omdat deze alléén afhangt
van de keuze der beide actieve stoffen in het element en niet
van de grootte van het oppervlak. De inwendige weerstand
van die batterij is de helft van dien van één der elementen.
Ter verduidelijking hiervan diene het volgende :
De stroom vloeit van de gemeenschappelijke positieve pool
door den sluitdraad naar de gemeenschappelijke negatieve
pool. We weten, dat de weg voor den stroom nu nog niet
voltooid is, maar dat nog afgelegd moet worden de weg van
de negatieve pool naar de positieve, door het element of de
batterij. In ons boven beschreven geval zijn nu beschikbaar
twee gelijke wegen, nl. door de beide elementen, welke
tegelijkertijd door den stroom benut zullen worden. Ver
geleken bij den weg door één element, is de nieuwe weg
feitelijk tweemaal zoo breed en niet langer geworden. Het is
gemakkelijk in te zien, dat deze nieuwe weg dus voor den
stroom tweemaal zoo gemakkelijk is geworden of m.a.w.
slechts de helft van den weerstand van dien van één element
zal opleveren (fig. 9, a).
De hierboven genoemde schakeling heet een parallel-, of
naast elkaar-schakeling. Verbindt men n inplaats van 2 gelijke
elementen, die ieder een weerstand r hebben, parallel, dan
ontstaat een batterij van n cellen, die een inwendigen weer

stand heeft —.
n
Worden elementen zoodanig verbonden, dat de + pool van
het eene verbonden is met de — pool van het volgende, dan
noemt men dat een serieschakeling. of achterelkaarschakeling.
In ieder element heerscht dezelfde E.M.K. en deze
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krachten werken alle in dezelfde richting, de resultante zal dus
gelijk zijn aan de som van
de E.M.K.’n der samenstel
lende elementen.
Daar de stroom achtereen
volgens alle elementen door
- h L h L h
loopt, moet hij telkens den
inwendigen weerstand van
a
ieder element overwinnen.
De weerstand wordt even
redig met het aantal elemen
ten zee- groott^fig. 96).
Bij n elementen in serie
~6
geschakeld ontstaat een n
maal grootere E.M.K. dan
van 1 element, maar de in
wendige weerstand is ook n
maal greeter.
Beide schakelingen kun
nen ook gelijktijdig worden
toegepast. (Zie fig. 9 sub c).
Een viertal elementen is
serie geschakeld evenals een
Fig. 9.
tweede viertal. De verkregen
a. parallelschakeling van 4 elementen ; twee batterijen worden nu
b. serieschakeling van 4 elementen ;
parallel verbonden als is
c. 2 maal 4 in serie geschakelde
aangegeven. Deze schake
elementen parallel verbonden.
ling is de gemengde schake
ling. In het gegeven voor
beeld zal de E.M.K. van de geheele batterij gelijk zijn aan
4 maal de E.M.K. van één element en de totale weerstand
zal zijn :

L h

HHHH
rH-H

1

4 maal den weerstand van één element
2.

Om een zoo voordeelig mogelijke schakeling van n cellen te
verkrijgen, moet de totale weerstand zoo klein mogelijk en de
E.M.K. zoo groot mogelijk gemaakt worden, want de stroomsterkte is gelijk aan de E.M.K. gedeeld door den weerstand :

Is de weerstand van den sluitdraad groot, dan doet de
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geringe weerstand van ieder element weinig af en zal een
serieschakeling de meeste voordeelen geven ; is de weerstand
van den sluitdraad evenwel zeer gering, dan zal de serie
schakeling wel de spanning — E — vergrooten, maar even
eens zeer belangrijk den factor R, waardoor de spanningsverhooging vrijwel te niet wordt gedaan. Bij een sluitdraad
van geringen weerstand zal een parallelschakeling dus het
voordeeligst zijn.
Het grootste vermogen bij een zeker aantal cellen wordt
in den uitwendigen keten verkregen als de inwendige weer
stand van de gansche batterij zooveel mogelijk gelijk is aan
den weerstand van den sluitdraad, of, zooals men zegt, aan
den uitwendigen weerstand.
Stel, we hebben z cellen parallel en n cellen serie ge
schakeld, de E.M.K. van iedere cel is E, de inwendige weer
stand r en de uitwendige weerstand R. Voor de parallel
schakeling krijgen we de stroomsterkte :
/=

E

R 4- r
z

voor de serieschakeling is :
I=

n E
R 4- n r

en voor de gemengde is :

/ =

n E

R+n
-z^
Volledigheidshalve moet nog vermeld worden de oppositie"
schakeling. Wordt de + pool van een element verbonden met
de gelijknamige pool van een tweede element, terwijl de sluitdraad de overblijvende beide — polen verbindt, dan zijn de
E.M.K.’n van deze twee elementen tegengesteld gericht, dus
met elkaar in oppositie en daarom is deze schakeling zoo
genoemd. De resulteerende E.M.K. van deze batterij zal gelijk
zijn aan het verschil van deze krachten der elementen. Bij
volkomen gelijke elementen is deze dus nul en ontstaat er
geen stroom.
Het is duidelijk, dat dit geen voordeelige schakeling is en
de toepassing is dan ook beperkt tot een enkel geval als zij
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noodzakelijk is, b.v. bij het laden van accumulatoren, zooals
we in een volgend hoofdstuk zullen zien.
De weerstand, welke een stroom ondervindt in een
geleider, is recht evenredig met de lengte (hoe langer de
draad, hoe grooter weerstand) en omgekeerd evenredig
met de doorsnede. Daar echter ook het soort metaal,
dat als geleider wordt gebruikt, invloed uitoefent op
het geleidingsvermogen, heeft men van verschillende metalen
den weerstand gemeten over 1 meter lengte bij een
doorsnede van 1 mm2, bij 15° Celsius. Men vond toen voor
gewoon koper, zooals het in den handel voorkomt,
0.0181
. (Dit teeken
is gebruikelijk voor Ohm en
wordt uitgesproken : omega). Elk metaal heeft dus een be
paalden soortelijken of specifieken weerstand (symbool
p = Rho).
— spec. weerstand X lengte Qf ^>
doorsnede in mm2

/
p ~d

Het omgekeerde van soortelijken weerstand noemt men
soortelijk geleidingsvermogen, dus —. Aangezien voor boven
genoemd koperdraad de soortelijke weerstand is 0.0181, zoo
is het soortelijk geleidingsvermogen
of ± 55. We
kunnen voor dit geval dus onze
formule wijzigen in 7? =

J_

55 X d
Is een sluitdraad samengesteld
uit afzonderlijke deelen, die zooZ? danig verbonden zijn, dat de
stroom achtereenvolgens alle dee
len doorloopt, dan is de gezamen
lijke weerstand van den sluitdraad
a
gelijk aan de som van de weerstan
F*g. 10.
den der samenstellende deelen.
Hoe meer deelen (elk met een
zekeren weerstand) dus, hoe meer weerstanden achter elkaar
— serie — worden geschakeld, (zie fig. 10), hoe geringer de
stroomsterkte wordt, indien tenminste de spanning (het
potentiaalverschil tusschen de verbindingspunten) constant
blijft.
In fig. 10 worden de weerstanden a, b en c achtereen
volgens doorloopen, de totale weerstand in den sluitdraad

t
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R — a 4- b 4- c. Is E de E.M.K. van het element en Ri de
inwendige weerstand, dan zal de stroomsterkte zijn :

1=______ £______ a 4- b 4- c 4- Ri
Bij deze eenvoudige serie-schakeling van eenige elementen,
waarbij dus geen vertakking optreedt, zal de stroom in alle
deelen van den sluitdraad even sterk moeten zijn. Dit is
duidelijk als men bedenkt, dat dezelfde stroom, welke den
weerstand a binnentreedt, dezen ook moet verlaten, want
onderweg blijft geen stroom achter en komt geen stroom bij.
Dezelfde stroom die door a vloeit moet dus ook door b en c
gaan.
In een niet-vertakten geleider is de stroom dus overal even
sterk.
In figuur 11 zijn dezelfde weerstanden\. a, b en c parallel of
naast elkaar verbonden. Nu is het verloop iets minder een
voudig. Gaande van de 4- pool
door den sluitdraad naar de
— pool zijn voor den stroom drie
d.
wegen beschikbaar en deze zullen
alle drie benut worden en wel in
die verhouding, dat door den weg
ci.
met den minsten weerstand het I
grootste deel van den stroom zal
vloeien of m.a.w. de stroomen in
de takken zullen zich verhouden
als de omgekeerden van de weer
Fig. 11
standen van die takken. Noemen
we deze stroomen in figuur 11
ia, ib en ic en de weerstanden a, b en c, dan zal dus :
1 1 1
ia : ib : ic = - . , .
abc
Dit laatste kunnen •we ook op een andere manier bewijzen :
----- we
.. j den weerstand van de korte stukjes
Verwaarloozen
geleider van de klemmen van het element naar de uiteinden
van <de drie geleiders, dan zal op de uiteinden van iederen
geleider de klemspanning Ek heerschen. Volgens de wet van
Ohm zal nu :
E>k
.
Ek .
E
. _E
&k

^AWVW^

ia = —, ib -

-y— en ic-----------

a
b
....
Ek Ek Ek
en dus ia : : ic = — :■ ~r~
:—
b '
abc
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c

1 1 1
abc

I

Nu is het van belang voor ons om te weten hoe groot de
gemeenschappelijke weerstand is, welke de drie weerstanden
tezamen aan den stroom bieden. Deze vraag kunnen we ook
stellen : hoe groot is de weerstand, welke in de plaats van
a, b en c aangebracht moet worden, opdat de stroom, die hier
doorgaat gelijk zij aan de som van de stroomen gaande door
a, b en c.
Noemen we den gevraagden weerstand 7? en den totalen
stroom I, dan weten we, dat :
I = ia + ib + ic

Tevens weten we. dat / =

n, want bij de genoemde verA.

vanging, zal nu ook de klemspanning aangesloten zijn op de
uiteinden van R.
Door invoeging van de waarden van I in ia, ib en ic wordt
de formule nu :
ZSfc
E
t

E,

L^kk
E
,

=------ F —---- 1------ of
a
b
c
1
1
1
1
+ Z 4----a
b
c
R ~ “
Bij parallelschakeling van eenige weerstanden is het omgekeerde van den totalen weerstand gelijk aan de som van
de omgekeerde waarden van de samenstellende weerstanden,
Zijn de parallel geschakelde weerstanden alle gelijk, dan
wordt de uitkomst eenvoudiger. In dat geval is de totale
weerstand gelijk aan dien van één tak, gedeeld door het
aantal takken, dat parallel is geschakeld.
Bij slechts twee takken a en 6 kunnen we tot de volgende
uitkomst komen :
a + £>
a
b
1
7 _ 1
a X b 4+ a X b
a X b
R
a
b

R

a 4- b
of in woorden : bij twee parallel geschakelde weerstanden is
de totale weerstand gelijk aan het product der samenstellende
weerstanden gedeeld door hunne som.
Bij het bovenstaande is gebleken, dat bij stroomverdeeling,
zooals in fig. 11 bij het punt d, de aankomende stroom gelijk
is aan de som van de weggaande stroomen. In het geval, dat
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er niet één stroom aankomt, maar meerdere, blijft dit eveneens
waar. We kunnen het geheel samenvatten door te zeggen :
bij ieder knooppunt is de som van de aankomende stroomen
gelijk aan de som van de weggaande stroomen. Deze wet is
bekend als de eerste wet van Kirchhoff.
Bij ieder knooppunt is dus de algebraïsche som van de
stroomen gelijk aan nul, waarbij dan de stroomen, die naar
het punt toe gericht zijn positief en die van het punt af gericht
zijn negatief worden genoemd.
De 2e Wet van Kirchhoff luidt :
De algebraïsche som van de producten van den stroom in
de verschillende deelen van een willekeurigen gesloten keten
en den weerstand daarvan is gelijk aan de algebraïsche som
van de E.M.K.'n in die verschillende gedeelten.
Beschouwen we van fig. 1 1 den stroomkring, die gevormd
wordt vanaf de 4 pool van de batterij over d en c naar
de — pool. Stellen we het potentiaal verschil tusschen
4- batterij en het punt d = ( V + ) — Vd, dat tusschen d en
c = Vd — Vc en dat tusschen c en —pool = Vc — (V—)Het spanningsverlies dat in de verschillende deelen plaats
heeft is gelijk aan stroom X weerstand. Noemen wij de
stroomsterkten in de achtereenvolgende gedeelten ilf i2 en i3
de weerstanden r1# r2 en r3, dan is dus
i} r} = (V±) - Vd
i2 r2 = V
V.id ~ Vc
Vc
_
E.
r*i rj 4- i2 r2 4- i3 r3 = (V+) — (V_)
waarin E = E.M.K. van de batterij.
Warmte-ontwikkeling van den electrischen stroom,
arbeidsvermogen enz. — Wanneer een electrische stroom
door een geleider b.v. een ijzerdraad of een koperdraad
wordt gezonden, zal deze worden verwarmd. De hoeveelheid
arbeid, welke ontwikkeld wordt door den electrischen stroom
is recht evenredig met den weerstand van den draad, het
kwadraat van de stroomsterkte en den duur van den stroomdoorgang.
Door de ontwikkeling van de warmte in den draad wordt
door den electrischen stroom arbeid verricht of ook : de
electrische stroom vertegenwoordigt een zekere hoeveelheid
arbeidsvermogen (energie).
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Dit electrisch arbeidsvermogen1), dat de stroombron dus
verliest, wordt omgezet in warmte en is gelijk aan :
A = c I* R t
waarin c een constante is.
Dit is de Wet van Joule en de warmte, die in een geleider
wordt ontwikkeld noemt men wel Joulesche warmte.
Wanneer in een geleider electriciteit vloeit van een hooger
naar een lager potentiaal, komt voortdurend arbeids
vermogen vrij. Noemen wij den electrischen stroom I, het span
ningsverschil E, dan is per tijdseenheid het arbeidsvermogen,
dat door den stroom ontwikkeld wordt E I en in t sec. :
A = cEIt

E is hierin in volts en / in ampères uitgedrukt.
Er wordt een electrische arbeid van 1 Joule verricht als
1 volt per seconde een stroom van 1 amp. veroorzaakt in een
stroomkring.
De hoeveelheid warpite, die wordt omgezet drukt men uit
in calorieën en onder T calorie verstaat men die hoeveelheid,
welke noodig is om de temperatuur van 1 kg water (1 L. =
l<?m3) 1° C te verhoogen.
De eenheid van mechanisch arbeidsvermogen is de kilogrammeter (kgm) en deze is gelijk aan het arbeidsvermogen, dat
een lichaam van 1 kg gewicht verkrijgt, doordat het 1 m wordt
opgeheven.
Een warmte-calorie is gelijk aan het arbeidsvermogen van
427 kgm. De bovengenoemde constante c is gelijk aan 0,00024
(1 Joule = 0.00024 kilogram-calorie volgens meting) en
wij kunnen dus schrijven :
A = 0,00024 EIt
= 427 X 0,00024 EIt kgm.
= 0,102 EIt kgm.

Het product EI (Volt X Ampère) wordt Volt-Ampère of
Watt genoemd en hieronder wordt het electrisch arbeids
vermogen per seconde verstaan (Watt = Joule per sec.)
Bij t = 1 krijgen wij :
Arbeidsvermogen per sec. =0,102 EI kgm per sec. =EI Watt.
*) Hetgeen beteekent het vermogen om arbeid tc verrichten. Voor
,,arbeidsvermogen” wordt ook dikwijls den naam „energie” gebezigd.
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Hieruit volgt dat :

0,102 kgm per sec. =
1 Watt,
of 1 kgm per sec. = 9,81 Watt.

Het arbeidsvermogen per seconde wordt het vermogen 1)
genoemd, dat in Watt wordt uitgedrukt en dus :

vermogen = EI Watt = EI Joules per sec.
Aangezien 1 paardekracht (pk) = 75 kgm per sec., is :
1 pk = 736 Watt.
en 1 Kw (Kilowatt = 1000 Watt) = 1,36 pk
Denken wij ons een stroomkring met een uitwendigen weer
stand van Ru Ohm, dan zal, als de stroomsterkte I Amp. is,
in dezen weerstand volgens de Wet van Ohm een spanningsverlies van I Ru Volt plaats vinden. De door de stroombron
per seconde verrichte arbeid is dan I X IRU = I2Ru Watts.
Stellen wij den inwendigen weerstand van de batterij = Ri,
dan is de totale per sec. verrichte arbeid I2 (Rt + Rlt) Watts.
Aangezien de arbeid per sec. ook gelijk is aan EI Watts,
wanneer de spanning van de stroombron E Volt is, is dus,
omdat I =^r:

Arbeid per sec. = E X

E

Rt + R„

E2
Rt 4- Ru

Watts.

Men bedenke wel, dat de warmte-ontwikkeling behalve van
de stroomsterkte, in ieder deel van den stroomkring afhangt
van den weerstand. Is deze weerstand overal dezelfde, dan is
ook de stroomsterkte overal gelijk. Bij de keuze van de draadsoort, wat de doorsnede betreft, moet dus met deze ver
warming rekening gehouden worden, aangezien anders de
draad zal smelten of de isolatie gaan schroeien.
Het soortelijk geleidingsvermogen van alle geleiders ver
andert met de temperatuur. Bij de zuivere metalen wordt de
weerstand hooger bij stijgende temperatuur en deze toename
is vrij gelijkmatig bij iedere graad temperatuursverhooging.
De weerstand van aliages, zooals b.v. nickeline verandert
daarentegen veel minder, terwijl die van andere, zooals
manganine en constantaan zich practisch niet wijzigen bij niet

*) Vermogen is hetzelfde als arbeid gedeeld door den tijd.
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al te groote temperatuursveranderingen. Daarom worden zij
veel gebruikt voor de constructie van precisie-weerstanden.
De weerstand van koolsoorten vermindert bij een hoogere
temperatuur.
Onder temperatuurscoëfficient verstaat men de weerstandsvermeerdering van 1 Ohm per graad temperatuursverhooging.
Electrolyse. — Men onderscheidt de geleiders van
electrische stroomen in twee groepen en wel in geleiders van
de le soort en in die van de 2e soort. Tot de le soort worden
alle metalen gerekend, terwijl tot de 2e soort o.a. behooren
alle waterige oplossingen van zuren en zouten en basen,
welke bij doorgang van den electrischen stroom een
ontleding ondergaan. De meeste organische vloeistoffen,
zooals petroleum en alcohol geleiden den electrischen stroom
niet, terwijl zuiver water dit ook niet doet.
De bovengenoemde waterige oplossingen duidt men aan
met den naam van electrolyten en, wanneer daar doorheen
een stroom gaat, heeft er een chemische ontleding plaats,
die electrolyse wordt genoemd.
Om nu het geleidende vermogen van vloeistoffen te onder
zoeken, plaatst men daarin twee metalen platen, electroden
genaamd, die verbonden zijn aan de beide polen van een
galvanische batterij. Ter onderscheiding noemt men de
electrode, die aan de positieve pool is verbonden, de anode,
die, welke met de negatieve pool in geleidende verbinding
staat, de kathode. De chemische ontleding blijkt alleen aan
de electroden op te treden. Plaatst men b.v. 2 platina-platen
in een flesch met water, dat met een weinig zwavelzuur
(H2 SO4) is aangemengd en sluit men den stroom, dan
blijkt dat aan de anode uitsluitend zuurstof (O2) wordt
ontwikkeld en aan de kathode alleen waterstof (H2) opstijgt.
Het volume van de waterstof is bijna dubbel zoo groot als
dat van de zuurstof, dus juist de verhouding van de gassen
waaruit water (H2O) is samengesteld. Deze ontleding van
het water in zijn beide bestanddeelen door den stroom is
echter niet rechtstreeks geschied, doch met behulp van het
zwavelzuur.
Hadden wij alleen zuiver water genomen, dan zou de
ontleding niet zijn gelukt. Men moet zich voorstellen dat
van het zwavelzuur, waterstof aan de kathode opstijgt, terwijl
aan de anode de zuurrest (SO4) zich met de waterstof van
het water verbindt tot zwavelzuur. Er hebben dus na elkaar
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swee werkingen plaats gehad van verschillenden aard, nl.
primair die van den electrischen stroom (scheiding in de
bestanddeelen H2 en SO4) en secondair de scheikundige
werking van SO4 op het water. Hierdoor wordt een gedeelte
van het water dat in de electrolyt aanwezig is, ontleed in
waterstof en zuurstof ; de anion (zie verder op deze blz.)
verbindt zich dan met de waterstof tot zwavelzuur, terwijl de
zuurstof in gasvorm opstijgt. De secondaire werking is dus :
SO4 4- H2O = H2SO4 4- O.
Plaatst men de platen in een oplossing van kopersulfaat
(CuSOJ, dan vormt zich aan de kathode een afscheiding
van koper (Cu)'. die afkomstig is uit de opgeloste stof. Door
den electrischen stroom wordt het metaalbestanddeel van de
opgeloste stof en bij zuren de waterstof naar de kathode
gevoerd, terwijl de rest aan de anode vrijkomt.
Deze algemeene regel is niettemin zeer moeilijk vast te
stellen. Door de secondaire processen komt het nl. herhaalde
lijk voor, dat, als een vloeistof in haar bestanddeelen is
ontleed, deze onder bepaalde omstandigheden weer chemisch
op de vloeistof of op de electroden inwerken. Men krijgt
daardoor dus, in plaats van de werkelijk ontlede bestand
deelen, zoodanige, die haar ontstaan te danken hebben aan
de chemische werking van die bestanddeelen op de vloeistof
of op de electroden.
Faraday heeft onderzoekingen gedaan naar de hoeveel
heden der ontlede en ontstaande stoffen bij electrolyse. Zijn
le wet luidt :
De hoeveelheid van een stof, die door electrolyse wordt
ontleed of te voorschijn komt is evenredig met de stroom
sterkte en met den tijd.
De beide bestanddeelen van den electrolyt, waarin de
electrische stroom hem ontleedt, worden ionen genoemd. Ter
onderscheiding wordt dan het bestanddeel, dat aan de
positieve pool vrij komt als anion aangeduid, en dat aan de
negatieve pool als kation. Bij zwavelzuur b.v. is, in deze
gedachtengang, waterstof het kation en de zuurrest het anion.
Wanneer een molecuul van zwavelzuur wordt gesplitst in
waterstof-atomen en de zuurrest, vindt tegelijkertijd een
splitsing plaats van de neutrale electriciteit in positieve en
negatieve electriciteit en wel zoodanig, dat de waterstof
atomen positief en de zuurrest negatief electrisch worden
geladen. Bovendien is de hoeveelheid positieve electriciteit
gelijk aan de hoeveelheid negatieve en dus is het molecuul
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a

op zichzelf neutraal. De positieve ionen gaan naar de
negatieve pool (dus kationen H2), de negatieve ionen naar
de positieve pool (anionen 1SO4). Men moet zich voorstellen,
dat electrolyten, wanneer ze in water worden opgelost, zich
voor een deel splitsen (dissocieeren) in positieve en negatieve
deeltjes, ionen genaamd.
We moeten nog verschillende soorten ionen onderscheiden,
nl. de enkelvoudig en de meervoudig geladen ionen. Zoo
zijn de H ionen van het zwavelzuur enkelvoudig geladen in
de waterige oplossing. Het SO4 ion is echter tweevoudig
geladen (dit moet ook wel, want anders was het geheel niet
neutraal, daar er op ieder SO4 ion 2 H ionen voorkomen).
We geven dit als volgt aan :
H
ion door H+
of H'
SO4
„ SO4-- of SO4"
Wanneer men nu in een dergelijke gedissociëerde vloeistof
twee electroden plaatst, die resp. positief en negatief geladen
zijn, dan werken deze platen aantrekkend en afstootend op de
electrische ladingen der ionen. Er doet zich dus een ver
plaatsing voor in de vloeistof van alle kationen in de eene
en van alle anionen in de andere richting. En omdat het
aantal van beide gelijk is blijft de vloeistof schijnbaar
onveranderd. Op de plaats waar de electroden de vloeistof
raken heerscht evenwel een anderen toestand. Aan de kathode
hechten zich de positieve bestanddeelen, die hun lading aan
deze electrode afgeven en dan in neutralen toestand verkeeren.
Eveneens worden de anionen aan de positieve pool neutraal
cn blijven daar. De electrische stroom heeft dus blijkbaar
geen ander doel dan de ionen in een bepaalde richting te
bewegen.
Een bepaalde verbinding wordt, zooals wij gezien hebben,
in haar samenstellende deelen ontleedt en wij zullen nu
nagaan hoeveel van elk aan de electroden vrij komt.
De scheikunde heeft voor iedere stof het atoomgewicht
gevonden, dat door een getal wordt aangegeven. Dit getal
duidt aan hoeveel maal zoo zwaar één atoom van een bepaald
element weegt als een atoom waterstof. Voor dit laatste wordt
dan het gewicht 1 genomen.
De teekens (symbolen) voor de elementen geven aan met
welk element wij te doen hebben en stellen één atoom van
het betreffende element voor. Zoo is het symbool voor
45

zuurstof O en het atoomgewicht 16. dat voor zwavel 5 en het
het atoomgewicht 32. Het symbool O drukt derhalve niet
alleen uit dat wij met zuurstof te doen hebben, doch ook met
één atoom zuurstof of met 16 gewichtsdeelen enz.
Het kleinste nog homogene deel van een chemische ver
binding, het molecuul, wordt aangeduid door de symbolen
der samenstellende atomen naast elkaar te plaatsen. Aan de
voet van het symbool ziet men herhaaldelijk een cijfer, hetwelk
aangeeft hoeveel atomen van het betreffende element in één
molecuul der verbinding aanwezig is. Zwavelzuur wordt voor
gesteld door H2SO4, hetgeen dus beteekent dat één molecuul
zwavelzuur is samengesteld uit 2 atomen waterstof, 1 atoom
zwavel en 4 atomen zuurstof. Dus ook uit 2 gewichtsdeelen
waterstof 4- 32 gewichtsdeelen zwavel en 64 gewichtsdeelen
zuurstof, welke tezamen 98 gewichtsdeelen zwavelzuur
geven.
Onder moleculair gewicht eener chemische verbinding
wordt het getal verstaan, hetwelk aangeeft hoeveel maal zoo
zwaar een molecuul dier verbinding is als één atoom waterstof
en dit gewicht is steeds gelijk aan de som der gewichten van
de atomen, welke het molecuul dier verbinding samenstellen.
Het moleculair gewicht van zwavelzuur is dus 98.
Nu treden bij iedere electrolytische ontleding aan de
electroden de bestanddeelen op in de gewichtsverhouding,
zooals zij in de ontlede verbinding voorkomen.
Bij ontleding van het aangezuurde water ontstaan 2
gewichtsdeelen waterstof aan de negatieve pool en 96
gewichtsdeelen SO4 aan de positieve pool.
Om een goed denkbeeld te kunnen krijgen van hetgeen in
de scheikunde onder chemisch aequivalent gewicht wordt
verstaan, zullen wij eerst het begrip valentie (waardigheid)
moeten invoeren. Onder de waardigheid van een atoom of
atoomgroep verstaat men het aantal H atomen of de helft
van het aantal O atomen, dat met de groep samen het
complete molecuul vormt.
Voor H2SO4 is bij SO4 nog 2 H noodig, dus SO4 is
2 waardig. Voor HOI (chloorwaterstof) is bij Cl (chloor) nog
1 H noodig, dus CZ = 1 waardig. Voor SO2 (zwaveldioxyde)
is bij S nog 2 O noodig, dus S = 4 waardig. Voor Fe2O3
(ijzer-menie) is voor 2 Fe nog 3 O noodig, 2 Fe is dus 6
waardig en derhalve Fe is 3 waardig.
Het chemisch aequivalent gewicht is nu gedefinieerd : het
atoomgewicht of het groepgewicht, gedeeld door de valentie.
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Het chemisch aequivalent gewicht voor SQ)i is dus
32 4- 64
96
= — en dat van Cu in CuSO4 (kopersulfaat) is
2
63.5
—(atoomgewicht Cu = 63.5). Het chemisch aequivalent
gewicht van Cu in CuCl (koperchloruur) waar Cu dus één
waardig is, bedraagt 63.5, terwijl het van Cl hier 35.5 is
(atoomgewicht chloor = 35.5).
Door gelijke stroomen worden in denzelfden tijd van verschillende electrolyten chemisch aequivalente hoeveelheden
ontleed. Aan de beide electroden worden stoffen in aequiva
lente verhouding afgescheiden. Dit is de 2e Wet van Faraday.
Ten slotte kent men nog het begrip electro-chemisch
aequivalent van een stof en men verstaat daaronder het
aantal milligrammen van een stof, die door een stroom van
1 ampère per seconde wordt afgescheiden.
Voor zilver (Ag) bedraagt dit electro-chemisch aequivalent
1.118 mg.
Men heeft bovenstaande principes aangewend om de sterkte
van den electrischen stroom te meten door na te gaan hoeveel
van een stof, door electrolyse, in een bepaalden tijd wordt
afgescheiden, omdat deze hoeveelheid immers evenredig is
met de stroomsterkte. Dit zijn de z.g. voltameters (niet te
verwisselen met voltmeter) en deze zijn zoodanig ingericht,
dat de hoeveelheid afgescheiden stof gemeten of liever gezegd
gewogen kan worden. Aan deze meters kleven echter zooveel
practische bezwaren, dat ze geen toepassing vinden.
Wel heeft men de zilvervoltameter (zilvernitraat in een
platina of zilver bakje met een zilverstaaf als anode) practisch
aangewend, o.a. omdat de zuiverheid der metingen niet
(zooals bij de voltameter waar kopersulfaat als electrolyt wordt
gebruikt), schadelijk beïnvloed wordt door oxydatie. De
nauwkeurigheid bij dit instrument kan men hoog genoeg
opvoeren door den stroomdoorgang langen tijd te doen plaats
hebben. Hierop is de practische eenheid van stroomsterkte
gebaseerd.
Een stroom van 1 ampère is een stroom, die per seconde
1.118 mg zilver in een zilvervoltameter afscheidt.

Accumulatoren. — Wanneer men een electrischen stroom
zendt door de een of andere zuuroplossing, waarin twee
electroden zijn geplaatst en derhalve electrolyse plaats vindt,
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wordt de cel, gevormd door de vloeistof en de met gas bedekte
electroden, een galvanisch element. Er ontstaat n.1. in deze
cel een E.M.K., welke op haar beurt in staat is een stroom
te doen vloeien. Men zegt dat de electroden gepolariseerd
zijn en de stroom, die in den sluitdraad vloeit, noemt men den
polarisatiestroom, welke in de cel een tegengestelde richting
heeft aan den oorspronkelijken (de polariseerende of
primaire) stroom. De electrode// die bij de polariseering met
de positieve pool van de stroombron verbonden was, is ook de
positieve electrode voor den polarisatiestroom.
Een gepolariseerd element noemt men een secondair
element. Omdat de stroomrichting in het secondair element
tegengesteld gericht is aan de oorspronkelijke, vindt hierdoor
wederom electrolyse plaats, zoodat aan die platinaplaat (zie
bij ,.Electrolyse”), welke met zuurstof bedekt was (n.1. de
positieve) nu waterstof en aan die, welke met waterstof bedekt
was nu zuurstof wordt gevormd. Door dezen invloed zal de
polarisatiestroom uiteindelijk geheel ophouden te vloeien, als
alle gassen weder tot water teruggebracht zijn.
Om polarisatie tot stand te brengen moet de E.M.K. van
den primairen stroom even groot of grooter zijn dan die van
het gepolariseerde secondaire element.
Wat hier werd gezegd, geldt niet alleen voor platina
electroden, doch is ook van toepassing op alle gevallen waar
twee electroden van gelijke of ongelijke samenstelling in een
vloeistof zijn gedompeld, waarin electrolyse plaats vindt,
behalve wanneer men een stroom zendt door een zout
oplossing, waarin electroden geplaatst zijn, vervaardigd van
een metaal, dat in het zout aanwezig is. Er treedt dan geen
polarisatie op.
Gaston Planté heeft een zeer doelmatig secondair element
samengesteld, hetwelk bestaat uit twee loodplaten gedompeld
in verdund zwavelzuur. Door de aanraking alleen al van
het zwavelzuur met de platen vormt zich daarop een laagje
loodsulfaat (PbSO4). Worden nu de klemmen van het
element aan de primaire stroombron verbonden, dan ontleedt
deze het zwavelzuur in zijn samenstellende deelen, n.1. 2 H
en de zuurrest SO4 en wel H aan de negatieve plaat. SO4
aan de positieve.
De H ontneemt aan het loodsulfaat het bestanddeel SO4 en
vormt H2SO4, zoodat zuiver lood overblijft. Bij lading hebben
wij dus aan de negatieve plaat :
PbSO4 + 2H = Pb + H2SOa.
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Het op de positieve plaat reeds aanwezige bestanddeel SO4
van het loodsulfaat, en de zuurrest SO4 daarop gevormd door
de ontleding van het zwavelzuur, verbinden zich met de
waterstof van 2 moleculen water uit de vloeistofoplossing
tot 2 moleculen zwavelzuur (2 H2SO4). De beide zuurstof
atomen (O), die overblijven nadat de 4 bovenbedoelde water
stofatomen zijn afgescheiden uit de beide watermoleculen,
verbinden zich met het lood tot loodsuperoxyd* ) (PbO2), dus:
positieve plaat :

PbSO4 4- SO4 4- 2 H2O = PbO2 4- 2 H2SO4.
Wij zien dus dat na de lading de dichtheid van het zuur
grooter is geworden, want 2 moleculen water zijn verdwenen
om plaats te maken voor 2 moleculen zwavelzuur.
Aan de plaat, die met de positieve pool van de primaire
stroombron is verbonden, is dus loodsuperoxyd gevormd,
terwijl aan de plaat, die aangesloten is aan de negatieve pool,
zuiver lood ontstaat. De beide platen zijn gemakkelijk te
onderkennen, omdat de positieve een chocoladekleur heeft
en de negatieve er grijs uitziet.
Nemen wij de stroombron weg en verbinden wij de beide
polen door een sluitdraad, dan vloeit daardoor, als gevolg
van de E.M.K., een stroom.
Aan de positieve plaat wordt waterstof ontwikkeld, zoodat
dus PbO2 + 2H ontstaat, waardoor het loodsuperoxyd tot
loodoxyd wordt gereduceerd, dus :

pos. plaat : PbO2 4- 2 H = PbO 4- H2O.

Door de scheikundige werking op het zwavelzuur ontstaat
vervolgens :
pos. plaat : PbO + H2SO4 = PbSO4 4- H2O.

Aan de negatieve pool ontwikkelt zich zuurstof en nu wordt
de zuivere loodplaat tot loodoxyd en vervolgens tot lood
sulfaat veranderd, dus :
min plaat : Pb 4- O I H2SO4 = PbSO4 4- H2O.

Aan de beide polen is dus bij de ontlading zwavelzuur
*) Wanneer koolstof C (b.v. steenkool) zich verbindt met zuurstof (dus
verbranding) ontstaat een oxydc, dat kool (di—) oxyd CO2 wordt
genoemd. Bij aanwezigheid van weinig zuurstof ontstaat kool (mon) oxyde
CO, meer bekend als kolendamp.
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verdwenen en water vrijgekomen en wij zien, dat, in
tegenstelling met hetgeen geschiedde bij de lading, thans bij
de ontlading de dichtheid van het zuur geringer is geworden ;
het wordt steeds meer verdund. Omdat het s.g. van het
geconcentreerde zuur (dat dus een grootere dichtheid heeft)
grooter is dan dat van het meer verdunde zuur, kan men
het door middel van een zuurweger meten en zoodoende een
goede aanwijzing krijgen van de mate waartoe de accumulator
geladen is, wanneer hij althans overigens in normalen toestand
verkeert.
Omdat er, na de ontlading, twee met loodsulfaat bedekte
platen naast elkaar staan in verdund zwavelzuur, levert het
element geen stroom meer, omdat er geen spanningsverschil
aanwezig is wegens de gelijke samenstelling der beide platen.
Een accumulator moet met gelijkstroom worden geladen en
bij voorkeur gebruikt men als stroombron een gelijkstroom
shunt-dynamo.
Bij de lading wordt een hoeveelheid electriciteit in den
accumulator gebracht, terwijl bij de ontlading een bepaalde
hoeveelheid wordt teruggegeven. Omdat de eenheid van
hoeveelheid electriciteit (Coulomb) te klein is, gebruiken wij
een grootere eenheid, n.1. het ampère-uur, hetwelk 3600 maal
zoo groot is (1 Coulomb = 1 ampère-seconde).
Wij drukken dus de capaciteit van een accumulator uit in
ampère-uren. De hoeveelheid scheikundige verandering, die
wordt voortgebracht, bepaalt de hoeveelheid electriciteit, die,
bij de ontlading, van de cel mag worden afgenomen. Aan
gezien de hoeveelheid scheikundige verandering evenredig is
aan de hoeveelheid electriciteit, die bij de lading aan de cel
wordt toegevoerd, is de hoeveelheid electriciteit, die
afgenomen wordt bij de ontlading, afhankelijk van de
chemische verandering tijdens de lading.
Wanneer de hoeveelheid electriciteit, die aan de platen is
toegevoegd, de maximale chemische verandering heeft ver
oorzaakt, heeft een verdere toevoer geen resultaat meer.
Hieruit is af te leiden, dat de maximale chemische verandering,
die tot stand kan worden gebracht, afhangt van het oppervlak
van de platen, dat voor chemische verandering beschikbaar
is en dus zal, zoowel de hoeveelheid electriciteit, die wordt
toegevoerd als. die, welke wordt afgenomen worden bepaald
door het plaatoppervlak.
Zoo zullen dus ook deze oppervlakken een maatstaf zijn
voor de stroomsterkten waarmede geladen en ontladen mag
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worden, of, wat hetzelfde is : de capaciteit in ampère-uren
van een accumulator wordt door dit oppervlak bepaald.
Onder het nuttig effect of nuttigheidsgraad van een
accumulator verstaat men het aantal ampère-uren dat bij de
ontlading wordt verkregen, gedeeld door het aantal ampèreuren dat er in wordt gebracht.
Aangezien de spanning bij het laden en ontladen ver
schillend is, bedraagt het nuttig effect ongeveer 75 %, als
dit wordt aangegeven als de verhouding van het aantal
watt-uren, dat bij de ontlading aan den accumulator wordt
ontnomen, gedeeld door het aantal dat bij de lading wordt
toegevoerd.
Het aantal ampère-uren dat bij een bepaalde stroomsterkte
kan worden afgegeven, m.a.w. de capaciteit, is in hooge mate
afhankelijk van de stroomsterkte.
Het laagje loodsuperoxyde, dat bij de eerste lading op de
positieve plaat gevormd wordt, is zeer dun en de accumulator
moet voor het gebruik een bewerking ondergaan, waardoor
bij het laden gelegenheid gegeven wordt, de hoeveelheid
loodsuperoxyde te vermeerderen. Deze bewerking, die in
hoofdzaak bestaat in een systematisch herhaaldelijk laden en
ontladen van de cel en het formeeren der platen wordt
genoemd, heeft tengevolge, dat het lood sponsachtig wordt.
Er wordt nu bij het laden een grootere oppervlakte lood
met loodsuperoxyde bedekt, omdat de scheikundige werking
niet meer beperkt blijft tot het buitenoppervlak der platen,
maar er dieper in kan doordringen.
Men heeft de platen op verschillende wijzen samengesteld
en een bepaald type daarvan is de z.g. roosterplaat, waarmede
het voordeel wordt verkregen, dat daarin een groote
capaciteit in een klein volume kan worden ondergebracht,
terwijl het gewicht gering is. De positieve platen bestaan uit
een licht rooster, waarin de actieve massa in den vorm van
een pasta wordt gesmeerd, terwijl de bijbehoorende negatieve
plaat eveneens een roosterplaat is, doch waarvan de ribben
in een andere richting loopen en waarvan de ingebrachte
massa, die van een afwijkende samenstelling is, door de
kleur van die in de positieve plaat kan worden onder
scheiden.
Is het doel waarvoor de accumulator moet worden gebruikt
een zoodanig, dat slechts kleine stroomsterkten behoeven te
worden afgegeven, terwijl hij voorts in geruimen tijd geen
stroom behoeft te leveren, dan wordt een roosterplaat
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gebezigd met zeer groote mazen, waardoor de velden groote
afmetingen krijgen. Dit zijn de z.g. massaplaten.
Vervolgens treft men nog aan grootoppervlakplaten, d.z.
platen waarvan het oppervlak vergroot is, door middel van een
groot aantal ribben, waarop de actieve massa is gesmeerd.
Alleen de positieve plaat is op deze manier geconstrueerd, de
negatieve plaat is meestal als een z.g. doosplaat uitgevoerd.
Starter batterijen hebben haar ontstaan te danken aan
het feit, dat zij gebruikt moeten worden in voertuigen, waar
een beperkte plaatsruimte is. De samenbouw moet dus zoo
danig zijn, dat de afstand tusschen de platen zoo klein
mogelijk is, hetgeen natuurlijk meebrengt dat de isolatie
perfect moet zijn. Tusschen de platen zijn houten schotjes
met gegolfde ebonieten separatoren aangebracht. Het zijn
meestal batterijen met grootoppervlak-platen.
Men onderscheidt :
le. stationnaire batterijen, die dus niet verplaatst worden,
2e. transportabele batterijen.

Het verschil tusschen beide is voornamelijk een kwestie
van gewicht, voor de eerste soort bedraagt dat 130 kg per
K.W.-uur en voor de 2e 40—-100 kg.
De inwendige weerstand van een accumulator is zeer gering.
Het ligt niet in onze bedoeling, de verschillende typen
van loodaccumulatoren te bespreken, b.v. K.A.W., Varta,
Exide. Dominit e.a. Wij mogen volstaan met er nog op te
wijzen, dat de loodplaten der meeste accumulatoren veelal
in goed electrisch verband zijn gebracht met een zeer poreuse
massa, die voornamelijk voor de positieve platen uit gesulfateerde menie en voor de negatieve platen uit loodglit
bestaat. Door deze vulmassa hebben de platen reeds van
den aanvang af oxyde-lagen, waardoor de scheikundige
werkingen gemakkelijker worden gemaakt en de cel spoediger
in gebruik kan worden genomen. Op den duur zal de actieve
massa (vulmassa) afvallen en in den vorm van slib op den
bodem van het vat terechtkomen. Hierom staan de platen
nimmer rechtstreeks op den bodem, omdat de uitgevallen
deeltjes van de vulmassa kortsluiting tusschen de platen
zouden teweeg brengen. De platen rusten op ribben. Voor
isolatie tusschen de platen worden vaak houten schotjes
gebruikt.
De vloeistof van den ongeladen accumulator is verdund
zwavelzuur, waarvan het soortgelijk gewicht, naar de aan-
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wijzingen van den fabrikant, varieert. Bij de Varta-cellen
bedraagt de densiteit van de vloeistof 24° Beaumé, d.w.z.
gemeten met den areometer van Beaumé. Gedurende de
lading loopt de densiteit van de vloeistof langzaam op tot
28° Beaumé. Bij ontlading loopt deze terug tot 19° Bé.
Deze cijfers gelden uitsluitend voor elementen met massaplaten, de zuurdichtheid is voor alle Varta-accumulatoren
echter niet gelijk. Voor elementen met grootoppervlakplaten
is de zuurdichtheid bij het einde der lading 1.20 of 24° Bé,
bij starter-batterijen zelfs 1.285 of 32° Bé.
Men volge dus steeds de door de fabriek bijgevoegde
gebruiksaanwijzing.
Omdat het water van de vloeistof door verdamping ver
mindert, is het noodzakelijk de cellen van tijd tot tijd bij te
vullen en het zuur te controleeren. Dit controleeren geschiedt
als de accumulator geladen is. Is het gehalte van het zuur
hooger dan 28° Bé, dan giet men zooveel gedestilleerd water
bij, tot het vereischte soortelijk gewicht is bereikt.
Is het gehalte te laag, dan wijst dit meestal op een
onvoldoende lading. Bijvullen met verdund zwavelzuur met
het doel de zuurdichtheid op te voeren is strikt verboden.
Bij het vervaardigen van een geheel nieuwe vulling moet
bedacht worden, dat bij het verdunnen van zwavelzuur veel
warmte wordt ontwikkeld, zelfs zoodanig dat, indien water
in sterk zwavelzuur gegoten wordt, het mengsel door de
vorming van stoom uit den beker kan geslingerd worden ;
men giete daarom nooit water bij sterk zwavelzuur, doch
het zuur langzaam bij het water, terwijl het mengsel steeds
geroerd moet worden, om ongelijkmatige verwarming te
voorkomen, daar anders de glazen beker kan barsten.
Om een idee te geven van de verhouding van het zwavel
zuur tot het water, diene, dat bij verdund zwavelzuur van 24°
Beaumé (soortelijk gewicht 1.200) de verhouding is 1 volumedeel zwavelzuur tegen 5 volumedeelen gedestilleerd water.

Ter vergelijking de volgende tabel :
25° Bé
18° Bé = 1.142 S.G.
26° „
19° „ = 1.152 „
27° „
20° „ = 1.162 ..
28° „
21° ,. = 1.171 „
29° „
22° „ = 1.180 „
30° „
23° „ = 1.190 ,,
24° .. = 1.200 ..

= 1.210 S.G.
= 1.220 „
= 1.231 „
= 1.241 „
= 1.252 „
= 1.263
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De platen in den accumulator moeten minstens 2 cm onder
de vloeistof staan.
Meestal worden verscheidene platen tot één electrode
vereenigd, waardoor een grooter oppervlak en daarmede een
grootere capaciteit wordt verkregen. De platen zijn dan
door geperforeerd eboniet of geprepareerd hout van elkaar
gescheiden om onderlinge aanraking (kortsluiting) te voor
komen. Elke cel heeft meestal één negatieve plaat meer dan
positieve platen,
de positieve plar~~j
*
r'T~T
ten zijn dus ge
heel door nega
tieve platen om-______ 4________________
_L_L__
geven. (fig. 12).
*
L - 1 L_t.
—=— Dit
geschiedt,
Fig 12
omdat de positieve platen neiging hebben om krom te
trekken, indien de actieve massa niet aan beide zijden van
zoo’n plaat aan de chemische werking is blootgesteld, hetgeen
het geval zou zijn, als de positieve plaat slechts aan één zijde
tegenover een negatieve stond.
Een geladen massa-accumulator heeft, onmiddellijk na de
lading, als de dynamo nog aanstaat, een spanning van ztz 2.75
volt ; wordt de laadstroom afgeschakeld, dan valt de
spanning tot 2.1 volt. Deze spanning daalt bij de ontlading
zeer spoedig tot 1.95 volt, om daarna zeer langzaam tot 1.85
volt af te nemen. Is eenmaal dit punt bereikt, dan gaat
het proces sneller en sneller, zoodat dan ook de accumulator,
zoodra de spanning tot de laatst genoemde waarde gedaald
is, practisch als ontladen moet worden beschouwd, te meer,
daar bij een te ver doorgezette ontlading de platen gevaar
loopen door het zoogenaamde sulfateeren een blijvende
vermindering te ondergaan. Er ontstaat aan de opper
vlakte der platen een witte loodsulfaatlaag, d.w.z. het sulfaat
zet zich in den vorm van kristallen op de plaat vast, de
plaat krijgt dan witte vlekken, welke niet, of zeer moeilijk,
verwijderd kunnen worden, zoodat hare vorming moet worden
voorkomen.
Soms kan een sulfaatlaag nog worden verwijderd. De
platen moeten goed schoon gemaakt worden in gedestilleerd
water, dan geplaatst in een zwavelzuur-oplossing van
z+z 5° Bé. Ze worden nu heel langzaam geladen met geringe
stroomsterkte gedurende soms meer dan 100 uren ; krijgen
de platen hun normale kleur terug, dan in normale
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zwavelzuur-oplossing plaatsen en op de gewone manier weer
opnieuw laden.
Worden de ontladingen niet verder dan tot genoemd
minimum voortgezet en geschieden de ontladingen niet met
hoogere stroomsterkte dan door den fabrikant is aangegeven,
dan vereischen goed geconstrueerde accumulatoren, indien
ook de ladingen steeds met passende stroomsterkten worden
tot stand gebracht, weinig onderhoud, wel voortdurend
toezicht; er behoeft slechts nu en dan wat gedestilleerd
water te worden toegevoegd.
Voor de lading geeft de fabrikant weer op, welke stroom
sterkte voor de batterij de normale moet worden geacht. Het
verdient aanbeveling, nooit sneller te laden, dan door den
fabrikant is toegestaan, ten einde de platen niet te bederven.
Bij de lading is de positieve pool der dynamo verbonden
aan de positieve pool van den accumulator of van de
accumulatorenbatterij ; deze pool is van het teeken + voorzien.
De batterij, die geladen wordt, heeft een zekere spanning,
waardoor in den kring van dynamo en batterij als het ware
twee krachten elkaar tegenwerken. Indien de batterijspanning
de sterkste is, dan wordt niet geladen, maar zal integendeel
de batterij zich door de dynamo ontladen en van deze een
motor trachten te maken en bestaat hierdoor tevens de kans
dat de polariteit der scheepsdynamo gewijzigd wordt. De
spanning van de dynamo moet altijd iets hooger zijn dan
de eindspanning van de batterij.
De lading wordt voortgezet tot een sterke gasontwikkeling
het einde aankondigt (men zegt : tot de batterij gaat
,,koken”) *), welk einde ook kan worden afgeleid uit de
spanning van de batterij doch voornamelijk uit het soortelijk
gewicht van het zuur (het soortelijk gewicht bij een geladen
massa-cel bedraagt zfc 1.241, bij een ontladen cel 1.171).
De spanning van een accumulator in rust gemeten is de
z.g. rustspanning ; deze wordt gemeten om de electro*) De gasontwikkeling vangt aan als de accumulator een spanning
van 2.35 V. geeft. Er is dan voor ontleding door den stroom geen
voldoende loodsulfaat meer aanwezig, zoodat bij voortgezette lading
de stroom electrolytische ontleding van het verdunde zwavelzuur ver
oorzaakt. De laadstroom dient dan verminderd te worden, daar anders
door een te sterke gasontwikkeling de actieve massa uit de platen
losraakt en dus een verlies beteekent. Aangezien in de negatieve plaat
antimoon aanwezig is, zal een accumulator in rust steeds een geringe
gasontwikkeling vertoonen.
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motorische kracht van het element na te gaan, terwijl men
de spanning tijdens ontlading meet om ongeveer den laadof ontlaadtoestand van het element te verifieeren. Ook bij
de ontlading geeft het zuurgehalte een goede aanwijzing in
hoeverre deze heeft plaats gehad.
Indien bij de lading blijkt, dat de batterij de gewenschte
spanning niet haalt, onderzoekt men de cellen stuksgewijze
en verwijdert eventueele defecten. Schilvers of uitgevallen
vulmassa. die tusschen de platen blijven hangen en kort
sluiting veroorzaken, moeten verwijderd worden met een
stukje glas, hout of eboniet, doch nooit met een mes,
schroevendraaier of ander geleidend voorwerp.
Loopt direct bij het begin der lading de spanning op den
voltmeter te snel op, dan kan dit een bewijs zijn, dat de
accumulator gesulfateerd is, hij is dan meestal niet meer
voor het bedrijf geschikt. De vastgezette sulfaatlaag ver
mindert aanmerkelijk de capaciteit van den accumulator.
De waterstof, die bij de lading ontsnapt, vormt met de
zuurstof van de omringende lucht, in bepaalde verhouding
gemengd, het sterk ontplofbare knalgas, zoodat men ten
zeerste moet vermijden, om met brandende voorwerpen in de
nabijheid van accumulatoren te komen, welke geladen worden,
Het is voor een accumulatorenbatterij niet gunstig, wanneer
zij langen tijd ongebruikt staat. Soms wordt een inrichting
aangebracht, waardoor het mogelijk is, de batterij te ontladen.
Ook de voorschriften betreffende deze ontladingen worden
vanwege den fabrikant verstrekt.
Het zal geen nader betoog behoeven, dat men de accumula
torenbatterij nooit op zee ontlaadt, dit geldt uitsluitend voor
een langdurig verblijf in een haven, doch alleen dan, wanneer
de mogelijkheid aanwezig is om haar onmiddellijk weer op te
laden.
Het laden op de scheepsstations geschiedt door stroom van
de scheepsdynamo. In de meeste gevallen heeft deze een
spanning van 110 V., hetgeen te hoog is voor directe aan
sluiting op de accumulatorenbatterij, die meestal bestaat uit
15 cellen. Als voorschakelweerstand wordt gebruik gemaakt
van een vasten weerstand van 10 ohm. die tusschen batterij
en dynamo wordt geschakeld en de spanning aan laatst
genoemde zooveel vermindert, dat ze slechts weinig hooger
is dan die van de batterij.
Omdat de 4- pool van de batterij aan de + pool van de
dynamo, de —pool van de batterij aan de —pool van de
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dynamo is verbonden, is bij het begin van de lading, aan
nemende dat de batterij een spanning heeft van 30 V., de
totale beschikbare spanning 110 V. — 30 V. = 80 V. Volgens
de Wet van Ohm zal dus de laadstroomsterkte gelijk zijn
aan

80

c

— = o ampere.

Aan het einde der lading stijgt de spanning der batterij
tot 15 X 2.75 V. = 41.25 V. De overblijvende spanning is
dus 110 V. — 41.25 V. = 68.75 V., zoodat de laadstroom68.75
sterkte daalt tot ——— = ± 7 ampere.
Meestal is parallel aan den vasten weerstand een gloeilamp
geschakeld, waarmede gecontroleerd kan worden of de
batterij goed op de dynamo is aangesloten.
Als voorschakelweerstand kunnen ook kooldraadlampen
gebruikt worden. Wij zullen hier volledigheidshalve het geval
behandelen, dat 2 kooldraadlampen van 50 N.K. ieder,
parallel voor dit doel worden aangewend. Een kooldraadlamp
verbruikt ongeveer 3 Watt per kaars, dus per lamp 150 W.,
hetgeen, bij een scheepsspanning van 110 V., wil zeggen dat
er een stroom van ± 1.4 amp. passeert. De weerstand van
iedere lamp is dus 80 ohm en voor de beide in parallel
geschakelde lampen 40 ohm. Wanneer wij nu een accumula
torenbatterij met een spanning van 4 V. op de dynamo aan
sluiten, is de totale spanning, die in den laadkring heerscht,
106 V. en derhalve wordt deze batterij geladen met een

stroomsterkte van

— = ± 2.5 amp.

In deze lampen heeft de radiotelegrafist ook een middel om
te constateeren of bij het laden werkelijk de 4- pool der dy
namo aan de 4-pool van de batterij staat. De beide lampen
zullen dan flauw gloeien als er voldoende tegenspanning is
van de batterij. Is daarentegen de 4-pool van de batterij
verbonden met de —pool van de dynamo, dan branden
de lampen zeer helder, omdat de batterijspanning de dynamospanning zal versterken en dus de stroom hooger zal worden.
Men kan de polariteit der voedingsdraden vaststellen door
middel van een stukje „poolzoekpapier”. Het papier wordt
vochtig gemaakt en beide toevoerdraden hierop gedrukt, dicht
bij elkaar (ze mogen elkaar natuurlijk niet raken), men zal nu
zien dat het papier onder de negatieve pool, een kleurwijziging
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ondergaat. Ook kan men beide polen in een bak met water
plaatsen, na in het water een weinig zwavelzuur te hebben
gegoten (voor betere geleiding), de negatieve pool zal dan
een sterke gasontwikkeling geven. Is de te controleeren .
spanning hoog, dan kan men een lamp in het circuit opnemen,
om te voorkomen, dat de stroom te hoog wordt.
De capaciteit van een accumulator kan vergroot worden
door de platen te vergrooten of door veel platen in één cel
te plaatsen. Parallel-schakelen van accumulatoren, wat hoogst
zelden voorkomt, geschiedt niet voor dit doel.
Het aantal ampère-uren van een batterij accumulatoren
(stilzwijgend wordt altijd aangenomen, dat ze in serie ver
bonden zijn) is niets grooter dan dat van één cel, zoodat
gemakshalve gesproken wordt van de capaciteit van één cel.
Door serieschakeling wordt nl. wel de spanning verhoogd,
doch niet de totale capaciteit. Loopt door den sluitdraad een
stroom van een bepaalde sterkte, dan loopt die stroom door
elke cel van de batterij. Elke cel moet dus per seconde een
zelfde hoeveelheid scheikundige energie omzetten in electrische
energie. Heeft b.v. bij een batterij van 5 achter elkaar ge
schakelde cellen, elke cel een capaciteit van 20 ampère-uren
en loopt door den sluitdraad een stroom van 4 ampère, dan is
die batterij na 5 uur uitgeput, omdat elke cel dan ook
uitgeput is.
De spanning is nu echter dz 10 volt, terwijl een enkele
cel slechts de spanning van zfz 2 volt zou hebben.
Het effect van de batterij is : 10 X 20 = 200 Watt-uren,
terwijl die van een enkele cel slechts 2 X 20 = 40 Watt-uren
zou bedragen.
Het groote voordeel van accumulatoren boven elementen
is hierin gelegen, dat accumulatoren een sterkeren, con
stanten stroom kunnen leveren, omdat de inwendige weer
stand zoo gering is, en ook bij het leveren van een krachtigen
stroom, gering blijft.
Elementen kunnen dit niet, omdat de inwendige weerstand
niet zoo gering is, en bovendien zou toenemen bij een
eenigszins hoog stroomverbruik, hetgeen zijn oorzaak vindt in
de verhoogde polarisatie.
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ALKALISCHE ACCUMULATOREN.
Tot hiertoe werd steeds gesproken over lood-accumulatoren,
er zijn echter ook alkalische accumulatoren, o.a. :
Edison-accumulatoren,
Nife-accumulatoren, (ni = nikkel, fe = ferrum (ijzer).
DEAC-accumulatoren = Duitsche Edison Accumulatoren
comp. (volgens licenties van Edison).
In tegenstelling met den loodaccumulator is echter elke
negatieve plaat omgeven door 2 positieve platen. Het
electrolyt is bij den Edison- en Nife-accumulator kaliloog,
een 20 % oplossing van kalium hydroxyde in gedestilleerd
water (S.G. 1.17—1.21).
Bij constructie der positieve platen komen 2 verschillende
uitvoeringen voor en wel :
a. De z.g. „Taschen” platen, waarbij de massa evenals
bij de negatieve platen in vernikkelde stalen doosjes is
opgesloten.
b. De z.g. „Röhrchen” platen, waarbij de massa in ver
nikkelde stalen buisjes onder druk is gebracht, waarbij
nikkelvlokken voor de verbetering der geleidbaarheid
zijn bijgevoegd.
De positieve plaat van den Nife-accumulator is de z.g.
„Taschen" plaat ; de positieve plaat van den Edisonaccumulator bestaat uit meerdere naast elkaar geplaatste
geperforeerde vernikkelde stalen buisjes, gevuld met nikkelhydroxyde en chemisch zuiver nikkel, alsmede een weinig
vlokgrafiet voor de betere geleiding.
De uitvoering met „Röhrchen” platen is duurder, maar
constructief beter en waarborgt, dat de capaciteit langer op
de volle waarde blijft.
De negatieve plaat bevat platte vernikkelde stalen doosjes,
gevuld met ijzer-cadmium. De onderlinge isolatie wordt ver
kregen door staafjes hard rubber, welke niet door de vloeistof
worden aangetast.
De laadspanning bedraagt 1.4—-1.8 volt, terwijl de ge
middelde ontlaadspanning bij normale ontlading 1.2 volt per
cel bedraagt. Zoodra de spanning tot 1.1 volt per cel is
gedaald, moet de ontlading gestaakt worden. Gebeurt dit
niet, dan zou het mogelijk zijn, dat bij een seriebatterij
sommige cellen door het dan snel afnemen der spanning door
de overige in tegengestelde richting geladen werden en deze
hierdoor in capaciteit achteruit zouden gaan. Alkalische
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accumulatoren kunnen, in tegenstelling met loodaccumulatoren, zonder bezwaar geheel ontladen worden, terwijl men
hen zonder schade onbepaalden tijd in ontladen toestand
kan laten staan.
De normale lading van den accumulator vordert 6 uren,
terwijl voor een geforceerde lading de laadtijd 4 uren
bedraagt. Indien het onbekend is in welke mate de batterij
ontladen is. moet gedurende het laden opgelet worden
wanneer bij normale laadstroomsterkte de spanning per cel
gestegen is tot 1.75 volt. Daarna moet nog
uur met
normale stroomsterkte geladen worden, waarna de eindspanning 1.8 volt zal bedragen. Een te sterke lading verdient
voor dezen accumulator steeds de voorkeur boven een te
zwakke, terwijl hevige stroomstooten en zelfs kortsluiting
absoluut geen nadeelige invloeden uitoefenen.
Onderhoud. Nu en dan moet gedistilleerd water, dat
volstrekt niet aangezuurd mag zijn, in de accumulatoren
worden bijgegoten, teneinde het water, dat gedurende de
lading is verdampt, te vervangen. Daar bij elke lading iets
van het water verdampt, moet worden nagegaan, of na de
lading de toppen der platen nog minstens 1 cm onder de
oppervlakte van het electrolyt liggen. De stoppen moeten
nooit onnoodig uitgenomen worden, teneinde te verhinderen,
dat koolzuur uit de lucht zich met het electroliet verbindt tot
kalium-carbonaat. De stoppen zijn voorzien van ventielopeningen, zoodat het zich ontwikkelende gas gelegenheid heeft te
ontsnappen. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat slechts
tijdens de lading en korten tijd daarna gassen ontwikkeld
worden. Zijn de accumulatoren echter uitgegast, dan kunnen
ze luchtdicht afgesloten worden, en zijn dan in iederen stand
te gebruiken. Minstens eenmaal per jaar moet de vloeistof
ververscht worden. De kwaliteit van de te gebruiken kaliloog
moet door den leverancier worden goedgekeurd.
Houd de batterij zuiver en vrij van stof. Na het schoon
maken moeten de vernikkelde deelen worden ingewreven
met een weinig zuurvrije vaseline of „parasalve”. De
accumulatoren geven geen schadelijke gassen af en mogen
daarom, in tegenstelling met loodaccumulatoren, geplaatst
worden in de machinekamer, maar niet in de nabijheid van
vuur of ketels. Men mag gedurende het laden niet met een
brandende sigaar of onbeschermd vuur in de nabijheid van de
batterij komen.
Wanneer iemand electrolyt stort over een lichaamsdeel
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of kleeding, kan dit behandeld worden met boorzuur. Af en
toe dient het s.g. van de vloeistof te worden gecontroleerd.
Het mag hoogstens 1.21 en minstens 1.17 bedragen.
In tegenstelling met den loodaccumulator ondergaat het
electrolyt bij den alkalischen accumulator gedurende het
laden geen wijziging, zoodat het s.g. geen aanwijzing voor
het al of niet geladen zijn van de batterij is. Dit kan alleen
geschieden door controle van de spanning der cellen.
Alkalische accumulatoren zijn over het algemeen lichter
dan lood-accumulatoren, doch hebben de volgende nadeelen
ten opzichte van laatstgenoemde :
1°. de aanschaffingskosten zijn belangrijk hooger ;
2°. de spanning per cel is lager, n.1. 1.2 V. tegenover 2 V. ;
3°. de nuttigheidsgraad is lager, n.1. ± 60 % tegenover
75 % voor den loodaccumulator.

61

HOOFDSTUK

IV.

ELECTROMAGNETISME.
INVLOED VAN MAGNETEN EN STROOMEN
OP ELKAAR.
Wij hebben reeds geleerd, dat een magneetnaald, die
zich vrij in haar horizontaal vlak bewegen kan, zich plaatst in
de richting noord-zuid, met haar noordpool gericht naar het
noorden.
Stelt men nu boven en evenwijdig aan een dergelijke naald
a b een geleiddraad A B op (zie fig. 13), dan neemt de naald,
als door den draad
A.
B. een stroom loopt, een
anderen stand aan, b.v.
6
a' b’. Dit gebeurt
Q.
eens als A B niet bo
o'
F
ven, doch onder a b
Fig. 13.
wordt opgesteld of de
Denkt men A B en a b in het papier gelegen, draad verticaal tegen
dan zijn de richtingen a a’ en b b’ loodrecht
over a of b wordt aan
op het papier.
gebracht.
Door den regel van Ampère is men in staat gesteld, den
zin der afwijking van de naald altijd te bepalen. Deze regel
luidt : Denk uzelf in den stroom geplaatst, zoodanig, dat de
stroom bij uw voeten inkomt en bij uw hoofd uitgaat, dan
zal, als uw gezicht gekeerd is naar de noordpool van de naald,
deze pool naar links en de zuidpool naar rechts uitwijken.
Om de werking van den stroom op de naald sterker te
maken, waardoor de uitslag van de naald grooter wordt,
kan men den stroom versterken of den draad winden om een
rechthoekig raam en in dat raam de naald opstellen. De
stroom zal in alle zijden van den rechthoek dezelfde uit
werking op de naald hebben ; door den draad vele malen om
dit raampje te winden, zal de uitwijking van de naald zeer
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vergroot worden. Men behoeft slechts op iedere zijde den
regel van Ampère toe te passen om dit in te zien. Een
dergelijk raampje wordt multiplicator genoemd.
Vermindert men nu nog de richtende werking van het
aardmagnetisme door gebruik te maken van een z.g. astatisch
naaldenstelsel f dan ontstaat een toestel, dat zeer zwakke
stroomen kan aantoonen. Dergelijke toestellen, waarmede men
stroomen kan aantoonen, en zelfs kan meten, heeten galvano
meters.
Een astatisch naaldenstelsel bestaat uit twee gelijke
magneetnaalden zoodanig op een verticaal staafje bevestigd,
dat de ongelijknamige polen naar denzelfden kant gericht zijn
en boven elkaar liggen. Op een dergelijk stelsel van magneetnaalden heeft het aardmagnetisme bijna geen invloed. Eén
der 2 naalden moet dan binnen den multiplicator hangen. Bij
galvanometers moeten de naalden, als er geen stroom is,
steeds in denzelfden stand, den nulstand, terugkeeren ; daar
om is de eene naald bij die toestellen iets sterker dan de
andere ; de richtende invloed van het aardmagnetisme is
daardoor alleen zeer verzwakt.
Dikwijls ziet men galvanometers, waarvan de naald om
een horizontale as draait. Dan is een der polen verzwaard,
waardoor de naald in den nulstand steeds verticaal blijft. De
stroom moet dan den invloed van de zwaartekracht
zwaartekracht over
winnen in plaats van dien van het aardmagnetisme.
Zoo goed als een stroomgeleider invloed op een magneet
uitoefent, zoo goed heeft een magneet ook invloed op een
stroomgeleider en wel zoodanig, dat als de magneetnaald
vastgezet wordt en de gesloten geleider draaibaar is opgesteld,
deze zich in een zoodanige positie ten opzichte van de
magneetnaald plaatst, als de naald ten opzichte van den
geleider zou innemen, indien ze verplaatsbaar en de geleider.
in de nu aangenomen positie, vast ware.
Uit het vorenstaande zien we, dat een geleider waardoor
een electrische stroom gaat, een soortgelijken invloed uitoefent
op de omgeving als een magneet. De ruimte om den geleider
waarin die invloed is te bespeuren, wordt ook het magnetische
veld genoemd en daarin treden ook krachtlijnen op. Deze
krachtlijnen vormen concentrische cirkels om den geleider en
de vlakken van deze krachtlijnen staan loodrecht op den
geleider.
Dit is door de volgende proef aan te toonen. In fig. 14 is
een blad papier loodrecht doorboord door een geleider waar63

door een stroom loopt in de richting van de pijltjes. Bestrooit
men nu dit papier met ijzervijlsel en is de stroom voldoende
sterk, dan ontstaan cirkelvormige
lijnen in het ijzervijlsel. Worden
de ijzerdeeltjes vervangen door
kleine magneetjes, horizontaal
opgesteld en draaibaar om een
verticale as, dan zouden deze
steeds de raaklijnen vormen aan
deze cirkels, terwijl de noordpolen alle in dezelfde richting
zouden wijzen. Werd de stroom
in den geleider omgekeerd, dan
zouden de magneetjes ook alle
180° draaien.
J
De richting der krachtlijnen
Fig. H
wordt bepaald door den volgen
den regel : ziet men in de richting
van den stroom, dan loopen de
krachtlijnen in een richting gelijk aan die van de wijzers van
een uurwerk, of zoo men wil in de richting van een boor,
welke in de stroomrichting wordt ingedraaid (de boorregel).
Winden we een geleider in den vorm van een Solenoïde,
(buisvorm), zooals aangegeven in fig. 15. dan krijgen we een
geheel anderen vorm van magnetisch veld. Om dit duidelijk te
maken denken we ons een plat vlak door de solenoïde bevat
tende de rechte gedeelten van den geleider. De solenoïde zal
dit platte vlak snijden in de punten aif a2,
enz. en b}, b2, b3
enz., terwijl een helft van de solenoïde achter dit vlak ligt
en de andere helft er voor. Daaronder zijn twee punten a en
twee punten b op een grootere schaal geteekend met de
krachtvelden op deze plaatsen. De richting dezer lijnen is door
pijltjes aangegeven en we zien, dat in de ruimte tusschen ax
en a2 de krachtlijnen afkomstig van beide even sterk, maar
juist tegengesteld zullen zijn. Dit beteekent, dat daar de
krachtlijnen elkaar zullen verdringen en dat deze zich zóó
zullen buigen, dat zij beide geleiders omsluiten. Deze redeneering geldt niet alleen voor ax en a2 maar eveneens voor 33
en volgende. We zien dus dat de gezamenlijke krachtlijnen
zich tot gesloten banen om alle deelen van den geleider
zullen vormen, want voor de doorsneden b}, b2, enz. komen
we tot hetzelfde resultaat, doch nu hebben de krachtlijnen
een tegengestelde richting. In plaats van één vlak kunnen we

t

t

64

!

meerdere aanbrengen en krijgen dan steeds dezelfde uitkomst.
De geheele solenoïde geeft dus een veld, dat in vorm overeen
komt met dat van een staafmagneet.
a,

aJ

Fig. 15

Binnen de solenoïde loopen de krachtlijnen alle evenwijdig
en in één richting, treden aan het eene uiteinde uit, buigen
zich naar alle kanten om door de ruimte, om aan het andere
uiteinde weer binnen te treden.
Deze solenoïde vertoont dan ook overeenkomstige eigenschappen als een staafmagneet. Aan de uiteinden vertoonen
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1
zich een noord- en een zuidpool, aantrekking en afstooting
zijn op dezelfde wijze te constateeren. Een vrij opgehangen
solenoïde, waardoor een stroom loopt, ondervindt eveneens
de richtende werking van het aardmagnetisme.
Wordt een weekijzeren staaf als kern in een dergelijke
spoel gestoken, dan zullen de krachtlijnen haar weg daar door
heen kiezen met het gevolg, dat de moleculen gericht worden
en de staaf een magneet wordt.
Het blijkt nu dat het aantal krachtlijnen door de aan
wezigheid van het ijzer veel grooter is geworden. Noemen
wij H de veldsterkte per cm2, wanneer zich lucht in de spoel
bevindt (magnetische kracht) en B de veldsterkte per cm2
wanneer zich daarin ijzer bevindt (magnetische inductie), dan
noemt men de verhouding /x, waarin het
aantal krachtlijnen is toegenomen, de
permeabiliteit van het ijzer. Dus
B
~ H
Loopen door het ijzer 10.000 X zooveel
krachtlijnen als door de lucht, dan is de
veldsterkte in het ijzer 10.000 X zoo groot
als die in de lucht en derhalve /x = 10.000.
Een dergelijke weekijzeren staaf, omgeven
met draad, heet electromagneet (fig. 16). De
draad is meestal met een isoleerende laag
bedekt (katoen, zijde, enz.), omdat de
z
windingen bijna altijd dicht naast elkaar, of
Fig. 16.
in een aantal lagen over elkaar liggen.
De magneetkracht is afhankelijk, behalve
van de soort van ijzer, van het product ampères X aantal
windingen, kortweg ampèrewindingen genaamd, per eenheid
van lengte. Het is dus hetzelfde of een stroom van 1 ampère
door 100 windingen geleid wordt of 10 ampère door 10
windingen, de electromagneet zal even sterk zijn.
Hebben we een spoel waar stroom door loopt, dan kunnen
we het magnetisme eenigszins bekijken als een electrische
stroom. We krijgen dan een wet die veel gelijkt op de wet
van Ohm, en dan ook wel de wet van Ohm voor magnetisme
wordt genoemd. In werkelijkheid heet deze de wet van
Hopkinson :
MMK
0 =
R
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*

i

0 (phi)
MMK

= krachtstroom of totaal aantal krachtlijnen.
= Magneto-motorische kracht, d.w.z. de kracht die
het magnetisme veroorzaakt.
R
— Magnetische weerstand.
De MMK is afhankelijk van de stroomsterkte en het aantal
windingen en is 0.4 tt n I, waarin I in ampère. Drukken wij /
uit in absolute eenheden (1 amp. = 10—1 abs. eenh.), dan gaat
de formule over in 4 irnl.
De magnetische weerstand is evenals de electrische weerstand afhankelijk van lengte en doorsnede en bovendien van
de permeabiliteit van het ijzer, dat in de spoel aanwezig is.
We krijgen dan voor magnetischen weerstand

R =

p. d

waarin l in cm, d in cm2.

Vullen we deze waarden in, dan ontstaat :
4 7r n I p. d
0

Omdat de veldsterkte B of H het aantal krachtlijnen is per
o
0
rr
B
—
cm2, volqt hieruit, dat B = —
—en jH =
- want H =
p. d
p.
d
Stellen we B op de plaats van 0 in de wet van Hopkinson,
dan wordt deze :
rj
4 7T n I
4 7T n I p.
——
B =

Het product n I is het aantal ampère windingen van de
spoel.
Maken wij dus de ijzeren kern langer of dunner, dan zal
de magnetische weerstand toenemen en de krachtstroom en
ook de veldsterkte afnemen.
Voor vaststellen van de polen geldt de regel : Loopt de
stroom door de windingen, ziende tegen een uiteinde, in de
richting van de wijzers van een uurwerk, dan is dit de
Zuidpool, en omgekeerd.
We hebben uit het voorafgaande gezien, dat een geleider
waardoor een stroom vloeit een magnetisch veld om zich heen
opwekt, dat dit veld een zekere richting heeft, afhankelijk
van de richting van den stroom en dat het veld aangroeit en
afneemt met dezen stroom en ook in rust zal verkeeren zoodra
de stroom niet meer verandert.
Omgekeerd kunnen overeenkomstige verschijnselen worden
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waargenomen. Bevindt zich een geleider in een veranderlijk
magnetisch veld, dat veroorzaakt mag worden zoowel door
een geleider, waarin een stroom circuleert, als door een
magneet, dan wordt in dezen geleider een E.M.K. opgewekt
en is de geleider in zich zelf gesloten, dan is een electrische
stroom het gevolg daarvan.
Een zelfde verschijnsel ontstaat in een geleider welke zich
beweegt in een in rust verkeerend magnetisch veld, als deze
daardoor van een minder dicht gedeelte van het veld in een
dichter gedeelte komt of omgekeerd.
De richting van de opgewekte E.M.K. hangt steeds af van
het feit of het aantal snijdende krachtlijnen toeneemt of
afneemt.
De sterkte van deze E.M.K. is evenredig aan het aantal
krachtlijnen, dat per seconde gesneden wordt,
of ook
evenredig aan de verandering per seconde van den magnetischen krachtstroom. Dus E = constante X (AZ2— ^i)>
waarin
en N2 het aantal omvatte krachtlijnen resp. vanZ1^7^
het begin en het einde van één seconde zijn.
De invloed van een veranderlijk magnetisch veld op een
geleider is bekend onder den naam van electromagnetische
inductie en de opgewekte stroom wordt inductiestroom
genoemd.
Door middel van de schakeling in fig. 17 kunnen we deze
induceerende werking aantoonen. Met behulp van een
batterij B en een scha
*
kelaar A kunnen we
door één van twee
evenwijdige geleiders
een stroom sluiten of
verbreken en een gal
vanometer,
in
den
Fig. 17
tweeden geleider, toont
ons aan wat daardoor in dezen geleider wordt geïnduceerd.
Bij het sluiten van den stroom ontstaat een inductie-stroom
tegengesteld in richting aan den eersten stroom (hoofd
stroom) (de getrokken pijlen geven de richting aan in den
bovensten kring van fig. 17). Deze duurt slechts kort, nl.
niet langer dan de tijd, die noodig is om het veld te doen
ontstaan.
De galvanometer wijkt even uit en komt
1
onmiddellijk
daarna weer in den ruststand terug.

i
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Wordt de stroom verbroken, dan zien we weer een kort
oogenblik den galvanometer afwijken, maar nu in tegen
gestelde richting, nu heeft de inductiestroom dezelfde richting
als de hoofdstroom. (Zie de gestippelde pijlen voorstellende
de richting van den inductiestroom in fig. 17.)
Brengen we beide geleiders dichter bij elkaar, dan constateeren we een inductiestroom tegengesteld aan den hoofd
stroom ; bij het van elkaar verwijderen vindt het omgekeerde
plaats. Dit is duidelijk als men bedenkt, dat bij het dichter
bij elkaar brengen, de tweede geleider in een dichter gedeelte
van het veld komt en bij het verwijderen in een minder dicht,
Ook bij het versterken of verzwakken van den hoofdstroom
treden de zelfde verschijnselen op.
De richting van den geïnduceerden stroom kan worden
vastgesteld volgens de wet van Lenz. Deze luidt :
De opgewekte inductiestroom heeft altijd een zoodanige
richting, dat deze de oorzaak van zijn ontstaan tracht op te

heffen.
Ook in fig. 17 zal de geïnduceerde stroom trachten het
oorspronkelijke, induceerende veld op te heffen bij het aancroeien, en trachten te versterken bij het afnemen van het
induceerende veld.
Het is echter niet even gemakkelijk om langs dezen weg
de richting vast te stellen, daarom zijn er ook eenvoudiger
regels, die echter van de wet van Lenz zijn afgeleid.
In het geval van fig. 17 luidt deze :
Bij het sluiten of versterken van den hoofdstroom of bij
het elkander naderen der geleiders is de inductiestroom
tegengesteld aan dezen ; bij het verbreken, verzwakken van
dezen stroom of van elkander verwijderen van de geleiders
is de inductiestroom gelijkgericht aan den hoofdstroom.

Wervelstroom. — Evenals er inductiestroomen worden
opgewekt in stroomkringen wanneer deze ten opzichte van
elkander worden bewogen, zal ook in een massief stuk metaal,
dat zich verplaatst in een magnetisch veld, een E.M.K. worden
veroorzaakt. Dit is enkel een gevolg van het feit, dat b.v. ijzer
ook electriciteit geleidt en het krachtlijnen snijdt wanneer het
in het magnetisch veld van plaats verandert.
Omdat de aldus in het ijzer opgewekte stroomen zich in
denzelfden zin, doch evenals stof in een wervelwind, in
onbestemde banen, voortbewegen, worden ze wervelstroomen
of Foucaultsche stroomen genoemd. Ze kunnen niet nuttig
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worden aangewend en beteekenen dus een arbeidsverlies,
terwijl zij zich openbaren door de ontwikkeling van warmte,
die in vele gevallen zeer schadelijk kan zijn.
Om ze te voorkomen moet het ijzer in de richting van die
stroomen ingesneden worden of wel uit een samenstel van
dunne platen of schijven, gescheiden door dun papier, mica
of vernis, zijn samengesteld.
Van het verschijnsel wordt bij meetinstrumenten een nuttig
gebruik gemaakt om b.v. een galvanometernaald, die door
een stroom uitslaat en blijft heen en weer slingeren, spoedig
tot rust te brengen. Laat men de naald boven een roodkoperen
plaat draaien, dan wekken de magneetkrachtlij nen in deze
plaat wervelstroomen op, die, volgens de Wet van Lenz, de
beweging tegenwerken. De remming van deze beweging
noemt men magnetische demping. De demping kan zoo sterk
gemaakt worden, dat bij afwijking van den wijzer van een
meetinstrument, deze in den nieuwen stand onmiddellijk tot
rust komt.

Hysteresis. — Wanneer om een stuk ijzer een draadwinding gelegd wordt, waar
door een electrische stroom
vloeit, weten wij dat de
i
moleculen gericht worden.
i
Het ijzer wordt gemagneti
i
i
seerd. Maken wij den stroom
i
variabel en meten wij de
i
verschillende veldsterkten H,
die op de horizontale as
G
worden afgezet (fig. 18),
terwijl het opgewekte mag
netisme B op'de verticale lijn
wordt genoteerd, dan ont
staat een kromme AB. die
£
magnetiseeringskromme heet
en het verloop voorstelt van
de sterkte van magnetiseering
Fig. 18
van het ijzer. Bij B is het
ijzer verzadigd. Wordt daarna de stroom geleidelijk aan
verzwakt, dan neemt B niet op dezelfde wijze weer af als hij
toenam. De afname geschiedt volgens BC. Dus wanneer de
stroom 0 geworden is, is er nog remanent magnetisme aan
wezig ter waarde van AC. Doet men nu dezelfde waar-

c
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nemingen door de stroomrichting om te draaien en den stroom
weer te laten toenemen en vervolgens weer te laten ver
minderen, dan ontstaat een beeld als in de figuur aangegeven.
Dit wordt de hysteresislu.
hysteresislus genoemd (hysteresis beteekent
achterblijven). Bij E is ook •een verzadigingspunt van het ijzer,
Hoe breeder de lus is (en dit hangt af van het soort ijzer)
hoe grooter het energieverlies en dit is een factor van belang
daar, waar het magnetiseeren en demagnetiseeren geschiedt
door wisselstroomen.
Het hysteresis-verschijnsel gaat gepaard met warmte
ontwikkeling en een verklaring van het optreden daarvan is
de volgende. Bij het magnetiseeren worden de moleculen naar
één zijde gericht en wanneer nu bij periodiek van richting
veranderende stroomen deze moleculen telkens zich moeten
draaien, is het begrijpelijk dat, wegens de daardoor ontstaande
wrijving, warmte wordt ontwikkeld.
Hoe moeilijker de moleculen te richten zijn, m.a.w. hoe
grooter de coërcitiefkracht van het ijzer (b.v. staal) hoe
grooter zal de hysteresis warmte zijn. Om deze verliezen
gering te houden moet dus een geschikt soort ijzer worden
gekozen.
ZELFINDUCTIE.

Wordt een geleider aangesloten aan een krachtbron zoo
danig dat een stroom kan ontstaan, dan vormt zich om dien
geleider een magnetisch veld, dat aangroeit tot de stroom
maximaal is. Blijft de stroom constant dan komt ook het veld
tot rust ; wordt de stroom afgebroken, dan valt het magnetisch
veld terug op nul.
Men kan zich de krachtlijnen denken in het eerste geval,
komende uit het hart van den geleider en in het tweede geval,
terugvallend in het hart van dien draad.
De geleider wordt dus twee maal door zijn eigen kracht
lijnen gesneden, waardoor twee maal een E.M.K. in dien
geleider wordt opgewekt. Men noemt deze opgewekte E.M.K.
de E.M.K. der zelfinductie.
De richting dezer E.M.K. is steeds zoodanig, dat zij de
oorzaak van haar ontstaan tegenwerkt (Wet van Lenz).
De eenheid van zelfinductie is de Henry en wij zeggen,
dat een stroomkring een zelfinductie van 1 Henry bezit,
wanneer daarin een E.M.K. van 1 volt wordt geïnduceerd
als de stroomverandering per seconde 1 amp. bedraagt.
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De in Henry uitgedrukte zelfinductie wordt de coëfficiënt
van zelfinductie van den geleider genoemd. Zij wordt aan
geduid door de letter L, een constante factor, die afhangt
van de gedaante van den geleider.
De geleider, die een magnetisch veld vormt, ondervindt
dus zelf ook den invloed van zijn inductieve werking. Elke
verandering in de stroomsterkte van een geleider wekt in dien
geleider zelf een E.M.K. op, die een inductiestroom ver
oorzaakt, welke wordt aangeduid als extrastroom, terwijl het
verschijnsel zelfinductie heet. Nu is zelfinductie iets dat
tegenwerkt, bij stroomsluiting werkt zij het ontstaan van het
magnetisch veld tegen en bij stroomverbreking belemmert zij
het verdwijnen ervan. De richting van den extrastroom is
tegengesteld aan die van den hoofdstroom wanneer deze aan
groeit ; neemt de hoofdstroom af. dan is de extrastroom
gelijk gericht met den hoofdstroom. Zelfinductie verzet zich
dus tegen elke verandering van een bestaanden toestand.
De magnetische krachtstroom als gevolg van een
electrischen stroom in een geleider kan vergeleken worden
met het moment van een lichaam in beweging. Wegens zijn
traagheid of massa in verzet een lichaam in beweging, hetwelk
een snelheid heeft van v, zich tegen iedere verandering in zijn
moment mv.
Traagheid is dus een ander begrip als mechanische wrijving,
welke weerstand biedt aan de beweging en de snelheid tracht
te verminderen. Traagheid verzet zich alleen tegen een
verandering in het moment en heeft dus geen invloed op een
beweging met constante snelheid. Nu kan zelfinductie
vergeleken worden met electrische traagheid of massa. De
zelfinductie L van een stroomkring, waarin een stroom i vloeit,
verzet zich tegen iedere verandering van den magnetischen
krachtstroom o. Electrische weerstand en zelfinductie zijn twee
geheel verschillende begrippen, want weerstand komt overeen
met mechanische wrijving, die zelfs een stroom met een
constante waarde tegenwerkt, terwijl zelfinductie zich alleen
verzet tegen een verandering van den stroom. Zelfinductie
heeft dus geen effect op gelijkstroomen van constante grootte,
doch is een der factoren, die een overwegenden invloed heeft
in stroomkringen waar wisselstroomen optreden.
Wordt een stroomketen gesloten, dan zal de stroom niet
onmiddellijk zijn volle kracht ontwikkelen, doch betrekkelijk
langzaam oploopen ; wordt de keten verbroken, dan houdt de
stroom plotseling op en verdwijnt het magnetisch veld zeer
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vlug, wat ten gevolge heeft, dat de E.M.K. van zelfinductie
bij het verbreken véél grooter is dan bij het sluiten van de
stroomketen.
Bij het plotseling verbreken van den stroomkring zal door
deze E.M.K. een vonk aan de onderbrekingsplaats optreden.
Is de zelfinductie groot, dan kan zich het geval voordoen,
dat door den optredenden boog de contacten verbranden. Om
dit te voorkomen plaatst men bij hooge spanningen de
contacten in een olie-bad, terwijl bij geringere spanningen
gebruik gemaakt wordt van een schakelaar, voorzien van een
veer, die er voor zorgt, dat een vlugge onderbreking plaats
vindt. Dit zijn de z.g. momentschakelaars.
Ook moet met het verschijnsel rekening gehouden worden
bij dynamo's en motoren, omdat daarvan de isolatie der
windingen zou kunnen doorslaan bij het plotseling verbreken
van den stroom. Voor bescherming van de anker-windingen
worden wel hoog-ohmige weerstanden parallel daaraan
verbonden, terwijl ook gebruik gemaakt wordt van beschermlampen met een langen rechten draad.
De E.M.K. der zelfinductie treedt dus steeds op bij een
zich wijzigend magnetisch veld. Bij het aangroeien van het
veld werkt zij de veldvorming tegen, bij het afnemen belet
zij de snelle wegvalling van het veld.
De zelfinductie is afhankelijk van den vorm van den
geleider; in een gestrekten draad is de zelfinductie klein,
omdat het aantal krachtlijnen, dat dezen enkelen draad snijdt,
niet groot is. Wordt deze draad echter in den vorm van een
solenoïde of spoel gewonden, dan wordt het veld geconcen
treerd in een veel kleinere ruimte en zal dus veel intensiever
zijn. Men kan de zelfinductie nog vergrooten, door een
ijzeren kern in de spoel te steken, omdat nu de weg voor de
krachtlijnen veel gemakkelijker is en dus het veld in sterkte
toeneemt. Deze kern mag echter niet massief zijn, omdat
anders te veel energie verloren gaat aan warmte (wervelstroomen).
De E.M.K. van zelfinductie hangt af van de toe- en
afname van de stroomsterkte. Zij wordt bepaald door de
verandering per tijdseenheid van den krachtstroom in den
kring en nu is de zelfinductie L de verhouding van den totalen
krachtstroom tot den stroom, die zij in dien kring produceert.

Dus :

L =—
I
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Voor den krachtstroom vonden wij :
4

tv

n l p d

0 =

1

en wanneer wij nu deze waarde door / deelen, vinden wij:

4

L =

tv

n p. d

~T~

Dit is de zelfinductie voor 1 winding en aangezien de
krachtlijnen alle n-windingen, die in serie verbonden zijn,
snijden, is de totale zelfinductie n X zoo groot en dus :
L =

4

n2 pd
l

tt

abs. eenheden.

De formule is juist, wanneer de kern een bijna gesloten
kring vormt, d.w.z. wanneer er een kleine ruimte is tusschen
de uiteinden.
Hebben wij te doen met een open kern, dan moet een
factor K worden ingevoerd, waarvan de waarde berekend kan
worden. De formule wordt dan
L =

4 7T n2

M d

l

X K abs. eenheden.

Gebruiken wij als eenheid de Henry, dan moet door 109
gedeeld worden, omdat 1 Henry = 109 abs. eenh. Dus :
L =

4 ir n2 p. d
109 X? X K Henry’s.

Worden twee of meer zelfinductiespoelen (zonder dat zij
elkaar practisch onderling beïnvloeden) serie geschakeld, dan
is de totale zelfinductie : de som der zelfinductiewaarden der
samenstellende solenoïdes, of L = Lr 4- L2 -F L3 enz.
Worden twee of meer spoelen onder de zelfde voorwaarden
parallel geschakeld, dan is het omgekeerde van de totale
zelfinductie gelijk aan de som der omgekeerden van de zelfinductiewaarden der samenstellende spoelen of :
1 _ 1
L
L}

1
L2

1
L-,

Z*

Als wij een E.M.K. aansluiten op een stroomkring met
zelfinductie. dan wordt er per seconde een bepaalde arbeid
verricht en deze wordt niet alleen verbruikt in warmte74
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ontwikkeling in den ohmschen weerstand van den geleider,
doch ook in het overwinnen van de tegen E.M.K., gedurende
de tijd, dat de stroom van 0 tot de maximale waarde toe
neemt. Zoodra deze is bereikt verdwijnt de tegen E.M.K. en
van dat oogenblik af wordt het totale arbeidsvermogen van
de stroombron verbruikt in warmteontwikkeling. Gedurende
den tijd, dat de stroom in den geleider van 0 tot zijn maximale
waarde aangroeit, wordt dus een bepaalde hoeveelheid
arbeidsvermogen in het magnetische veld van dien geleider
verzameld. Wanneer vervolgens de stroom weer tot 0 afneemt,
werkt de E.M.K. van zelfinductie in dezelfde richting als de
afnemende stroom en wordt dus het arbeidsvermogen weer
aan den geleider teruggegeven.
Wanneer in een spoel met een zelfinductie van L Henry.
de stroom in t seconden aangroeit van 0 tot I amp., zal de
gemiddelde stroomtoename per sec. -^-amp. bedragen en de

gemiddelde waarde van de tegen E.M.K. is dan :
e = L X—volts.
t
Wij veronderstellen, dat de stroom van O tot I amp. toenam
en derhalve is de gemiddelde waarde van dien stroom gelijk
aan
I amp. Omdat de arbeid, die per seconde verbruikt
wordt om het magnetische veld tot stand te brengen, gelijk
is aan het product van de tegen E.M.K. en de stroom op
ieder willekeurig oogenblik is ook :

arbeid per sec. = eX|/ = I~ X i /
= 'A

Watt.

Omdat deze arbeid gedurende t sec. werkt, is :
arbeidsvermogen = A = 4 LI2 Joules of Watt-seconden.

De eenheid van 1 Henry is zeer groot en daarom wordt
meestal gebruik gemaakt van de micro-Henry. d.i. een
millioenste Henry.
Ook hier wordt de electrostatische eenheid van zelfinductie
of de centimeter gebruikt en de verhouding is :
1 micro-Henry = 1000 cm.
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Inductor van Ruhmkorff. — Van de induceerende werking,
die twee geleiders op elkaar uitoefenen, als de stroomsterkte
verandert, wordt o.a. gebruik gemaakt om inductiestroomen
op te wekken van hoogere spanning dan die van den
induceerenden stroom in een toestel, dat inductor van
Ruhmkorff heet.
De primaire draad — de induceerende —■ is zoowel als de
secondaire — die, waarin de inductiestroomen ontstaan —■,
om een zelfde weekijzeren kern gewonden, die bestaat uit
van elkaar geïsoleerde draden of plaatjes week ijzer.
Deze is afgebeeld in fig. 19 en bestaat uit een open, week
ijzeren kern, waaromheen een zeker aantal windingen van
vrij dik geïsoleerd koperdraad is gewonden, naar gelang van
de afmetingen van het
‘toestel, één, twee, som
tijds meer lagen, in
11
dezelfde richting.
ö
Om deze primaire is
’ de secundaire winding
V aangebracht. Daar het
5
de bedoeling is, een
7
zeer
hoog spannings
—-4— 9
verschil aan de beide
L>
uiteinden van dezen
tweeden draad te krij
gen, dus een zeer hooge
3
H
E.M.K. in de geheele
Fig. 19
secundaire winding, is
het noodig, zeer vele windingen aan te brengen. De draad
wordt daardoor lang (zelfs tot 400 a 500 km), maar hij
kan zeer dun zijn, omdat de stroom, die optreedt, in
dezen secundairen draad slechts zwak is, zooals we later
zullen zien.
De kern is niet massief, wijl in een massieve kern de zoo
nadeelige wervelstroomen optreden.
Omdat er alleen inductiestroomen ontstaan, als de primaire
stroom veranderingen ondergaat, wordt deze telkens auto
matisch verbroken door een inrichting, die op de kern werkt
op de manier van den hamer eener electrische schel. Op het
oogenblik, dat de sleutel (3) -— fig. 19 —' wordt neergedrukt,
kan de stroom door de primaire winding vloeien (2), en de
ijzeren kern (1 ) wordt magnetisch. Vóór de kern is een veer
(7) aangebracht, waarop een stuk week ijzer (8) bevestigd
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is ; dit weekijzer, het anker, wordt door de magnetische kern
aangetrokken, maar verbreekt nu den stroomkring bij (6),
waardoor de kern haar magnetisme verliest en de veer met
het anker terugspringt. De kring is weer gesloten, de stroom
kan passeeren, de kern wordt weer magnetisch, trekt het
anker aan, enz. Deze werking herhaalt zich snel achter
elkaar ; het aantal onderbrekingen, dat met dezen Neefschen
hamer te verkrijgen is, varieert van 30 tot 50 per seconde.
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Fig. 20

Iedere sluiting en onderbreking van den primairen stroom
veroorzaakt inductiestroomen in de secundaire winding.
In elke winding wordt een E.M.K. geïnduceerd, en deze zijn
alle gelijk gericht, zij vormen dus (evenals bij de serieschakeling) een totaal E.M.K., die de electriciteit van de
eene klem drijft naar de andere, tot een potentiaal verschil
ontstaat, dat zóó hoog kan zijn, dat er een vonk overspringt
tusschen de vonk-polen ; deze kan soms meer dan 2 decimeters
lang zijn.
We willen nu nagaan wat er gebeurt in dit apparaat en
zullen eerst vastleggen hoe de stroom er uitziet, welke door
de primaire winding vloeit. Deze is geteekend in fig. 20, op de
bovenste horizontale lijn en aangeduid door de letter P.
Deze horizontale lijn stelt voor de tijdlijn en de verschillende
punten, a, b, c, a , b', c' enz. zijn tijdstippen, welke op elkaar
volgen in de richting van a naar b, terwijl de onderlinge
afstanden de tijdsverschillen voorstellen. Loodrecht op
deze lijn worden nu de stroomsterkten op ieder tijdstip
uitgezet.
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Het moment a is het oogenblik waarop de stroom gesloten
wordt ; deze stroom is dan nog nul, maar groeit nu aan en
bereikt op het tijdstip b zijn maximum waarde. Nemen we
aan, dat ook dan het anker (8) los komt van de contactschroef (6), dan houdt de stroom op te vloeien. De stroom
heeft nu een tijd b—c noodig om tot rust te komen. Kort
daarna herhaalt zich dit (a' b' c) enz., omdat dan het contact
tusschen 6 en 8 weer ontstaat.
Het magnetisch veld van den primairen geleider zal
gelijken tred houden met de stroomveranderingen, of zal,
zooals dat in de electrotechniek heet, daarmede in phase zijn.
Dat wil dus zeggen, gedurende den tijd a — b groeit het veld
aan van nul tot maximum en van b — c neemt het af van
maximum tot nul.
De tijd noodig voor het aangroeien van den stroom is
beduidend grooter dan die voor het terugvallen tot nul, dus
a — b is grooter dan b—c. (Zie bladz. 72 onderaan).
De secundaire winding bevindt zich dus gedurende den tijd
a — b in een aangroeiend veld en gedurende b—c in een
afnemend veld. Gedurende beide tijdvakken wordt dus daarin
E.M.K.'n opgewekt, welke onderling in richting verschillen
(Wet van Lenz) en wel gedurende a — b tegengesteld aan
den hoofdstroom en gedurende b—c daarmede gelijkgericht.
De waarden van beide E.M.K.'n zullen eveneens aanmerkelijk
verschillen, want het aantal snijdende krachtlijnen is in beide
gevallen gelijk, doch de tijd verschilt (Wet van Faraday).
Omdat de tijd in de tweede periode zooveel kleiner is, d.w.z.
de snelheid van verandering grooter, zal de E.M.K. ook
grooter zijn. Het verloop van de E.M.K. is op de tweede lijn
aangegeven (5). De verschillende richtingen van de E.M.K.
zijn aan weerszijden van de horizontale lijn uitgezet. Verder
is te bedenken, dat de bovenste kromme de primaire stroom
voorstelt en de onderste de secundaire spanning, zoodat geen
vergelijking tusschen de uitwijkingen van deze krommen
gemaakt mag worden. Wel blijkt, dat de opgewekte spanning
in de eene richting veel sterker is dan in de andere.
Op het oogenblik, dat de veer met het anker naar de kern
wordt getrokken, wordt de stroom verbroken ; door de zelfinductie in dezen primairen kring zal er, zooals reeds vroeger
vermeld, een groote E.M.K. ontstaan en bijgevolg aan de
verbrekingspunten een groot potentiaal verschil, zoodat hier
vonken zullen optreden. Deze vonken werken nadeelig, omdat
zij de lucht tusschen de contacten geleidend maken en een
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plotselinge verbreking daardoor zeer hinderen of onmogelijk
maken. Ook kan door die vonken het aantal onderbrekingen
per seconde niet worden opgevoerd, terwijl zij bovendien de
contactpunten, die van tungsten zijn gemaakt, verbranden.
Ten einde deze vonken met de nadeelige gevolgen daarvan
te voorkomen, wordt tusschen de verbrekingspunten (6 en 7)
een condensator (9) geschakeld, de extra-stroom zal den
condensator opladen en daar deze een vrij groote capaciteit
heeft, z±z 2 m.f., dus veel electriciteit kan bevatten, zal het
potentiaal verschil aan de verbrekingsplaats laag blijven ; er
ontstaat geen of slechts een kleine vonk. Deze condensator kan
zich via den seinsleutel ontladen door de primaire winding en
de batterij en zoodra het contact tusschen 6 en 7 weer
gesloten is, heeft de ontlading geheel plaats gevonden. De
ontladingsstroom van den condensator is nu tegengesteld
gericht aan den voedingsstroom, waardoor de kern vlugger
gedemagnetiseerd wordt en de geheele werking in een sneller
tempo kan plaats vinden.
Deze condensator is meestal onder het toestel geplaatst ;
bij sommige groote inductors, o.a. bij de noodinstallaties der
scheepsstations, is een gelegenheid aangebracht om deze
capaciteit nog te vergrooten door het parallel schakelen
van een extra-condensator van ongeveer dezelfde capaciteit.
Meestal is de condensator zoodanig verbonden, dat hij ook de
eventueel op den seinsleutel optredende vonken wegneemt.
Bij de grootere inductors wordt voor de onderbreking van
den gelijkstroom ook gebruik gemaakt van den zoogenaamden
turbine-interruptor ; deze kan stroomen van hooger ampèrage
verwerken dan de ..Neefsche hamer" waarvan bij te zwaren
stroomovergang de contacten zouden verbranden.
Als onderdeel van de noodinstallatie aan boord van schepen
is de Ruhmkorff nog slechts weinig in gebruik. Het aantal
onderbrekingen van den Neefschen hamer was gering, waar
door een zeer lage frequentie werd verkregen. Dit heeft men
later verholpen door de veer van den onderbreker, zie fig. 19
no. 7, korter te maken, waardoor het aantal onderbrekingen
grooter werd. Het toestel werd echter verdrongen door den
draaienden omvormer met transformator, waarmede een
betere aanpassing aan de verdere toestellen verkregen
werd.
De inductor van Ruhmkorff is dus een apparaat, dat ons
in staat stelt met behulp van een spanning van een paar volt,
spanningen van een veel en veel grootere waarde op te
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wekken. Het zal echter niet mogelijk zijn een klein vermogen
te veranderen in een groot vermogen, dit zou toch in strijd
zijn met de wet van het behoud van arbeidsvermogen. Wat
we doen, is het arbeidsvermogen van een bepaalden vorm,
in een anderen vorm omzetten en bij een dergelijke omzetting
kunnen we hoogstens hetzelfde vermogen terug krijgen als
we er aan gegeven hebben, maar zoo gunstig zal de ver
houding echter nooit zijn, steeds zullen verliezen optreden.
We zullen dit met een getallenvoorbeeld toelichten.
Stel, men gebruikt in een primaire keten een stroom bij
20 volt spanning, de weeistand in deze keten bedraagt 2 Ohm,
dan is de stroomsterkte
= 10 ampère. Men drukt dit
vermogen uit in 20 volt X 10 amp. = 200 volt-ampère of 200
watt. Wordt deze stroom nu getransformeerd tot een stroom
van 1000 maal hoogere spanning, dus tot 20 volt X 1000 =
20.000 volt, dan zal de stroomsterkte van den inductiestroom
ook 1000 maal kleiner zijn geworden dus
ampère =
ampère of 10 milliampère. Want 20.000 volt X
ampère =
200 volt-ampère of 200 watt. Hierbij is geen rekening ge
houden met een zeker percentage, dat zich omgezet heeft in
warmte en andere verliezen.
Zekeringen. — Treedt in een geleiding kortsluiting op,
dan beteekent dit, dat de weerstand plotseling zeer klein
wordt en bijgevolg de stroom toeneemt. De daardoor ver
oorzaakte warmteontwikkeling (Z2 R) wordt dan zoo groot,
dat de verbindingsdraad kan doorsmelten. De draad moet
dus tegen de gevolgen van kortsluiting worden beveiligd en
hiervoor wordt de zekering gebruikt. In het algemeen wordt
voor een zekering een gemakkelijk smeltbaar metaal van
hooger soortelijken weerstand aangewend. Vroeger gebruikte
men hiervoor steeds een looddraad. Thans bestaan de
zekeringen of smeltstukken hoofdzakelijk uit zilverdraad en
men gebruikt dit metaal omdat het het voordeel heeft om niet,
zooals het lood, in fijne balletjes uiteen te spatten, hetgeen
persoonlijk gevaar kan veroorzaken. Bovendien oxydeert zilver
in de buitenlucht niet zooals lood dat doet, en omdat het
geleidingsvermogen van zilver groot is, kan de zekering een
dunne draad zijn, hetgeen aan den prijs ten goede komt.
Een eerste vereischte voor een zekering is, dat zij zoodanig
is ingericht, dat de leiding die zij beschermt, geen gevaarlijke
temperatuur kan verkrijgen en dat zij den stroom verbreekt,
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zonder dat een lichtboog blijft bestaan. Voorts moet de sterkte
van het smeltstuk zooveel mogelijk overeenstemmen met de
stroomsterkte, die in de te beschermen leiding heerscht
gedurende het bedrijf. De zekering mag niet onmiddellijk in
de klemmen zijn bevestigd, en het gedeelte, dat bestemd is
om af te smelten, moet door een onbrandbaar omhulsel worden
omgeven. Op de zekering moet de nominale stroomsterkte en
de hoogst toe te laten spanning, waarvoor zij mag worden
gebruikt, zijn aangegeven.
De toelaatbare belasting van geïsoleerde koperleidingen is
als volgt :
Doorsnede
in mm2
0.5
0.75
1
1.5

2.5
4
6

10

Toe te laten stroomsterkte in ampères
8
9
11
14
20

25
31
43

Nominale stroomsterkte
voor het smeltstuk
in ampères
6
6
10
10
15
20
25
35

De zekering moet zoo dicht mogelijk worden aangebracht
bij het begin van de leiding die zij moet beschermen, omdat
zij slechts dat gedeelte van den draad beveiligt, hetwelk,
gerekend vanaf de stroombron, vóór haar ligt. Het smeltstuk
moet bij kortsluiting binnen één minuut doorsmelten, terwijl
wanneer de stroomsterkte gelijkmatig toeneemt, zij moet
doorbianden eenige seconden nadat de maximaal toelaatbare
stroomsterkte is bereikt. In den regel geschiedt de beveiliging
dubbelpolig, zoodat in de beide leidingen van de stroombron
een smeltstuk is aangebracht.
De smeltdraden worden veelal in een porceleinen omhulsel,
dat gevuld is met zand of glaspoeder, ondergebracht. Er zijn
verschillende uitvoeringen en één daarvan is de zekeringstop,
die geschroefd wordt in een coupe (een porceleinen blok),
waar onderin de contactschroef is bevestigd. De stop heeft
een Edison schroefdraad. Ook worden gebruikt z.g. Diazed
patronen, die een cylindervormig omhulsel hebben, waarin de
zekering is aangebracht, en welke door middel van een lossen
schroefkop, welke op den schroefgang van een normale Edison81
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zekering past, in den houder kan worden gedraaid. Deze
inrichting heeft het voordeel, dat verwisseling der patronen,
dienende voor verschillende stroomsterkten. uitgesloten is,
omdat hare doorsneden geheel verschillend zijn en bovendien
bij iedere patroon een pasring van isoleerend materiaal
behoort. Aan het uiteinde van de patroon is een metalen busje
bevestigd, dat als contacteinde dient en alleen passeeren kan
door den bijbehoorenden pasring. Bovenop de patroon bevindt
zich de andere aansluiting. Wanneer nu de schroefkop in het
zekeringblok (coupe) wordt geschroefd, drukt deze kop de
boven- en benedenaansluitingen van de patroon tegen de
contactgevende plaatsen. In den kop is een glazen plaatje aan
gebracht, waar doorheen het z.g. kenmerk zichtbaar is, dat
bestaat uit een parallel met den smeltdraad loopenden weer
stand (kendraad), aan welks uiteinde een plaatje is aan
gebracht, hetwelk voor verschillende stroomsterkten andere
kleuren heeft. Het andere uiteinde is aan het voetstuk vastgesoldeerd.
Aangezien onder het plaatje een veertje is aangebracht,
zal, als na den smeltdraad ook de kendraad gebroken is, dit
veertje oorzaak zijn, dat het plaatje in den kop valt. Het is dus
dadelijk zichtbaar wanneer een smeltdraad is doorgebrand,
omdat het kenmerk zich niet meer in het centrum bevindt.
Ook worden zekeringen gebruikt, waarbij de smeltdraad
zich bevindt in een onbrandbaren houder, b.v. porcelein of
fiber. De houder of patroon wordt geschoven in veerende
klemmen, die b.v. op een marmeren bord zijn gemonteerd.
Dit bord kan ook van metaal zijn, doch dan moeten natuurlijk
de klemmen geïsoleerd daarop zijn aangebracht.
Op dezelfde wijze worden de z.g. greepzekeringen
gemonteerd, die bestaan uit een holle houder van isoleerend
materiaal en welke aan beide uiteinden zijn voorzien van
contacteinden, waarin schroefboutjes zijn bevestigd, waar
onder de smeltdraad wordt geklemd.
Voor geringe stroomsterkten zijn nog in gebruik patroontjes
van glas, waarin een zilverdraadje is gesoldeerd aan de
contactbusjes aan de uiteinden.
Voor beveiligingsdoeleinden wordt ook dikwijls gebruik
gemaakt van automatische schakelaars en een bepaald type
daarvan is de minimaal-uitschakelaar, die wij aantreffen op
de laadborden voor accumulatorenbatterijen. Zij moeten in de
eerste plaats dienen om te voorkomen dat de batterij op den
laaddynamo blijft aangesloten wanneer deze laatste gestopt is,
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waardoor de batterij zich via de ankerwikkelingen zou
ontladen.
De werking berust op de aantrekking van een electromagneet. Deze is in een der dynamoleidingen geschakeld,
zoodat door de windingen de hoofdstroom gaat (men kan de
inrichting ook zoodanig maken, dat door de winding een
gedeelte van den stroom passeert). Wordt nu de dynamo
gestopt of zakt diens spanning tot een waarde, dat deze
minder is dan de tegenspanning van de accumulatorenbatterij,
dan vermindert de stroom zoodanig, dat de electromagneet
het anker niet meer kan vasthouden. Aangezien het anker
in serie verbonden is met den hoofdstroom, wordt deze
derhalve automatisch verbroken.
Een tweede soort is de maximaaluitschakelaar, die precies
andersom werkt, omdat hier het anker wordt aangetrokken
als de stroom te sterk wordt en door welke aantrekking de
dynamostroom wordt onderbroken als hij boven een zeker
bedrag komt. Bij dit type ontstaan aan de contacten onderbrekingsvonken, zoodat de contacten zorgvuldig moeten
worden samengesteld. Bij schakelaars, die sterke stroomen
onderbreken, worden de vonken gesmoord door de contacten
in een oliereservoir te plaatsen.
Om te controleeren of van een bepaalde lichtinstallatie
(b.v. het scheepsnet) de isolatietoestand voldoende is, wordt
gebruik gemaakt van een aardverklikker. Op het hoofdschakel
bord van dit net is dan ook steeds een dergelijk instrument
gemonteerd, dat bestaat uit een gloeilamp, die aangebracht is
tusschen het draaipunt van een enkelpoligen schakelaar, welke
twee standen kan innemen, en een aardverbinding. De beide
contactpunten, waarop de schakelaar kan geplaatst worden,
zijn verbonden aan de beide polen van het net. Staat nu de
schakelaar zoodanig, dat de pluspool aan de gloeilamp is
verbonden, dan zal de lamp niet gloeien, zoolang de minleider
goed geïsoleerd is. Zoodra echter van laatstgenoemde de
isolatie slecht is (hetgeen dus zeggen wil dat er een afleiding
naar aarde is), zal er stroomdoorgang plaats hebben via de
aardverbinding aan de pluspool en zal de lamp (verklikker)
opgloeien. Al naar de helderheid, waarmede de lamp gloeit,
kan men nagaan hoe de toestand van de isolatie van het
geheele net is, want door den schakelaar te verbinden met
de min-pool kan men de plusleiding controleeren.
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INSTALLATIE AUTOMATEN R. 901.
Tegenwoordig worden op verschillende Radio-Hollandschakelkasten, in plaats van de gewone smeltveiligheden,
automatische sneluitschakelaars gebruikt, welke o.a. het groote
voordeel bezitten, dat zij. na gewerkt te hebben, dadelijk weer
bruikbaar zijn, nadat de oorzaak der overbelasting of kort
sluiting is weggenomen. Zij zijn in gebruik voor stroomsterkten
van 6 en van 10 ampère (in den handel zijn zij voorts in
verschillende stroomsterkten verkrijgbaar).
Zij berusten op magnetische en thermische uitschakeling,
de eerste komt tot stand bij kortsluiting en zware over
belasting, de laatste werkt alleen als een leiding gedurende
langen tijd wordt overbelast.
De toevoerleidingen worden bevestigd op de klemmen TK,
de afvoerdraden op AK (fig. 21 ).
Drukken wij op den inschakeldrukknop / (bruin), dan wordt
het scharnierend kniestuk Kn over zijn doode punt gedrukt,
waarbij de nok N van de schakelas de verzilverde koperen
schakelstukken Cj tegen de schakelstukken C2 perst. Het
inschakelen vindt plaats als momentschakeling. Hierbij worden
de schakelstukken tegen elkaar gewreven en vindt auto
matisch een reiniging van de contactvlakken plaats.
Terugvallen is niet mogelijk, daar de steunpal P tegen den
opstaanden kant van de ,.halve as” i blijft drukken.
Na de inschakeling heeft de stroom doorgang via de
veer V, door de blaasspoel S (kortsluitsneluitschakelaar) over
het bi-metaalrelais Bi naar de afvoerklem AK.
Treedt er in de buitenleiding kortsluiting op, dan zal een
sterke kortsluitstroom in de blaasspoel een zoodanig veld
opwekken, dat de. in de luchtspleet aangebrachte, kern K
sterk magnetisch wordt en het anker A aantrekt. Het anker
is draaibaar om de as a en ligt met zijn ondereind tegen de
brug van isolatiemateriaal e,'waarin de beide stelschroeven B
zijn aangebracht. Deze brug heeft haar draaipunt in de
,,halve as” i.
Wordt dus het anker A tegen de kern K getrokken, dan
duwt het ondereinde van het anker de brug e naar links (in
de figuur), de „halve as” i draait en de steunpal P glijdt af,
waardoor de schakelaar door zijn krachtige uitschakelveeren
geopend wordt. De stroomkring is nu verbroken.
Hetzelfde kan bereikt worden door op den knop O (rood)
te drukken. Kortstondige overbelastingen en inschakel84
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stroomspitsen tot ongeveer 4—6 maal de nominale stroomsterkte hebben geen uitschakeling tengevolge.
Kleine overbelastingen daarentegen, die langer duren, doen
den schakelaar wel uitslaan. De bi-metaalrelais Bi. die elk
uit twee metalen met verschillende uitzettingscoëfficiënt
bestaan, worden dan verwarmd, zoodat zij krom gaan
staan. Als gevolg hiervan drukken zij tegen de stel-
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Fig. 21
Zijaanzicht van den automaat.

schroeven B, de brug e gaat draaien om de ,.halve as” i, de
steunpal P glijdt af en de schakelaar slaat uit (momentuitschakeling).
Daar het uitschakelen vonkvorming met zich medebrengt,
zijn om de schakelstukken keramische vonkenkamers aan
gebracht. Bovendien wordt de vonk gebluscht door de blaasijzers BI. welke gemagnetiseerd worden door de blaasspoel 5.
Door de magnetische werking van deze ijzers wordt de vonk
als ’t ware naar binnen gezogen.
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De kortsluitsneluitschakelaar is zoodanig ingesteld, dat de
schakelaar bij overbelastingen van meer dan 4 — 6 maal den
nominalen stroom (d.i. de nominale stroom van den uitschakelaar) afschakelt en hij functioneert derhalve dan zonder
de vertraging, die de bi-metalen veeren bij kleinere over
belasting medebrengen.
De uitschakeltijd is afhankelijk van de grootte van den
overbelastenden stroom en kan eenigszins gewijzigd worden
door regeling van de stelschroeven B.
De onderbreking geschiedt dubbelpolig, hetgeen het voor
deel heeft, dat de plaats, waar eventueel een fout optreedt,
geheel vrij van spanning is, waardoor een algeheele bescher
ming bij alle werkzaamheden aan de electrische installatie
wordt bereikt. Wanneer uitschakeling heeft plaats gevonden
tengevolge van een voorbijgaande overbelasting, is een
onmiddellijke bedrijfsvaardigheid echter aanwezig door de
knop I opnieuw in te drukken. Tegenover smeltveiligheden
hebben zij het voordeel, dat zij tegen overbelasting
beschermen en onmiddellijk weer kunnen worden ingeschakeld.

SPANNINGVEILIGHEDEN.
Zooals men in de smeltveiligheid een afdoend middel heeft
tegen het optreden van overmatige stroomsterkten in netten
en geleidingen en het daarmede verbonden brandgevaar, zoo
is de spanningveiligheid een beveiliging tegen het optreden
van overmatige spanningen in die kringen, welke voor lagere
spanning zijn bestemd.
Bij smeltveiligheden en de andere middelen voor beveiliging
tegen overmatige stroomsterkte, is er een korte tijd toe
gelaten tusschen het optreden daarvan en het functioneeren
der beveiliging, doch bij de spanningveiligheden wordt een
onmiddellijke werking vereischt, opdat overspanningen van
zoodanige hoogte, dat zij schade aan het materiaal kunnen
toebrengen, in het geheel niet optreden. Voorts mag de veilig
heid niet voortdurend electrische energie verbruiken en moet
zij, onmiddellijk na het vervullen van haar taak, in staat zijn
opnieuw te functioneeren.
De in den handel zijnde spanningveiligheden worden voor
verschillende doeleinden aangewend en daarbij wordt ook
rekening gehouden, evenals dit m.m. bij de smeltveiligheden
het geval is, met de wijze waarop, resp. de plaats waar de
overspanning ontstaat.
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Deze kan zoowel optreden tusschen de geleiders van een
net als tusschen een dezer geleiders (of beide) en de aarde.
De oorzaak van de overspanning ligt b.v. buiten de
installatie en deze doet zich voor bij statische ladingen,
veroorzaakt door de influenceerende werking van onweers
wolken, door de geïoniseerde atmosfeer of door hagel of
sneeuw. Eveneens kan zij teweeggebracht worden door
bliksemontladingen en kortsluit- of andere stroomstooten in
nabijliggende krachtleidingen.
In de installatie ligt de oorzaak b.v. door het onverwacht
oploopen van batterij- of machinespanningen tengevolge van
verkeerde bediening.
Bij de constructie van de spanningveiligheden moet er
zoowel voor gewaakt worden, dat haar functioneeren geen
kortsluiting tusschen de geleiders tengevolge heeft, als dat
het ontstaan van een permanente verbinding met de aarde
dient te worden vermeden.
De spanningveiligheden met gasontlading voldoen aan deze
voorwaarden. Brengt men in een buisje met een gasvulling
van lagen druk twee electroden, dan zal vanaf een bepaalde
spanning, die van de gasvulling en het materiaal der electroden
afhangt, een glimontlading optreden. En nu blijkt, dat de
spanning waarbij deze ontlading begint, de z.g. doorslagspanning, veel hooger is dan de spanning waarbij de
ontlading, nadat zij eerst is ingeleid, verder voortgaat. Bij
een bepaalde spanning, de z.g. doofspanning, houdt de glim
ontlading op. Het verschil tusschen de doorslagspanning en
de doofspanning is het gevolg van de hoogere spanning, die
noodig is om de ionisatie van het gas in te leiden. Is dit
eenmaal geschied en de ontlading dus ingeleid, dan is een
lagere spanning in staat om een voldoende ionisatie te onder
houden.
Dit verschil tusschen doorslagspanning en doofspanning en
het feit, dat beide spanningen bepaalde waarden hebben,
afhankelijk van gassoort, druk en electrodenmateriaal, is een
der eigenschappen, die de glimontlading bijzonder geschikt
maakt om daarop een systeem van overspanningbeveiliging
op te bouwen.
Bij het optreden van statische ladingen, zooals hierboven
bedoeld, moet de spanningveiligheid in staat zijn door middel
van de glimontlading een zwakken stroom continu af te leiden,
zonder dat daarbij een te hooge verwarming van de glazen
patroon, noch een te sterke belasting van de electroden
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optreedt. Omdat echter dergelijke ontladingen nooit bij voort
during voorkomen en bovendien niet herhaaldelijk plaats
vinden, is de levensduur van de veiligheid betrekkelijk hoog.
Als kenmerk van het einde daarvan kan b.v. een belangrijke
wijziging van de oorspronkelijke doorslag- resp. doofspanning
aangenomen worden. Een levensduur van 300 uren beteekent
evenwel reeds een gebruik gedurende eenige jaren.
Voor de vulling van de Philips spanningveiligheden worden,
naar gelang van de vereischte doorslagspanning, Neon, Argon
en waterstofgas gebruikt. Hoewel dus bij verschillende typen
voor vulling edelgassen worden toegepast, is het toch verkeerd
algemeen over ,.edelgasveiligheden” te spreken. Beter bezigt
men den naam ,,spanningveiligheden met gasvulling”.
In de radiotelegrafie worden ze b.v. gebruikt als antennebeveiliging en men verbindt dan de veiligheid tusschen de
antenne en de aardkiem van het ontvangtoestel. Bij voorkeur
wordt dan het type 4378 aangewend, dat een lage doorslag
spanning (80—'110 V.) heeft. De doofspanning is laag (60 V.
minimaal) en dit kan geen bezwaar zijn, omdat op de antenne
in het normale bedrijf geen spanning van eenige beteekenis
staat.
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HOOFDSTUK

TRILLINGEN

EN

V.

GOLVEN.

Het is van belang, alvorens tot de behandeling der
trillingen over te gaan, eerst kennis te maken met de trigono
metrische grootheid sinus.
Onder de sinus van een hoek <p verstaan wij de verhouding
van opstaande rechthoekzijde en schuine zijde van een rechthoekigen driehoek, op ? beschreven. In fiq. 22 is dus
AB
sin ? =
. Hoe grooter wordt, des te korter wordt de basis
OB (zie stippellijnen) en wordt de lengte van de opstaande
zijde AB meer en meer gelijk aan OA. de schuine zijde. De
sinus nadert dus steeds meer tot 1, hetgeen
de maximum waarde is.
A
' i
Wij spreken nu af, om de opstaande
zijde AB boven de horizontaal positief en
)!
er onder negatief te rekenen. De schuine
zijde OA nemen wij altijd positief.
Fig. 22
Wordt de hoek <p grooter dan 90°, dan
AB
geldt nog steeds de betrekking sin. y = — en sinus <p wordt
C//1

weer kleiner, aangezien AB nu afneemt. Bij 180° is sin . y = 0,
want de opstaande zijde is nul geworden.
Bij hoeken, grooter dan 180° komt de opstaande zijde AB
onder de horizontaal te liggen en de sinus wordt dus negatief.
Wij zien nu direct : sin 270° = — 1 en sin. 360° =
sin. 0° = 0.
De vlakke meetkunde leert, dat de omtrek van een cirkel
2 7r maal de straal is. Wij maken gebruik van tt (Grieksche
letter pi), omdat het getal niet in cijfers is uit te drukken (bij
benadering tt = 3.14).
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Hebben wij het punt A van Z <p in fig. 23 een heelen cirkel
laten doorloopen, dan is de zijde OA gedraaid over een hoek
van 360° en A heeft een weg
2 - r afgelegd.
Wij voeren nu als nieuwe
/ /
' A
hoekeenheid in, de radiaal =
hoek, waarvan de boog gelijk
' ¥>
is aan de straal. Is dus, in
fig. 24 in den cirkel met mid
o<
I
I
delpunt
O en straal OP (= R)
/
\
/
langs
den
omtrek een stuk QP
\
I
I
= OP = R afgepast, dan is de
I
hoek OOP = 1 radiaal (1
I
radiaal is ongeveer 57° 15').
Fig. 23.
Wij zien nu direct uit het
bovenstaande, dat 360° = 2 tt
radialen, want wij kunnen op den omtrek van een cirkel
2 77 maal den straal afpassen.
Wanneer we een punt O (fig. 25), dat zich
met eenparige snelheid langs een cirkel
omtrek beweegt, dus per tijdseenheid steeds
eenzelfde stuk van den omtrek aflegt,
projecteeren op de middellijn AB, dan
noemen we de beweging, die het projectieFig. 24.
punt P volbrengt, een harmonische beweging.
Terwijl dus punt Q den weg DAFBD aflegt, zal P zich
bewegen van C naar A, ver
>4
volgens van A naar B en ten
slotte weer terug naar C. De
snelheid van P neemt over den
weg CA af en is in A nul
geworden. Van A naar C
neemt ze weer toe om in C een
maximum te bereiken en ver
volgens weer af te nemen over
den weg CB tot in B de snel
heid weer nul is geworden.
Tenslotte groeit ze van B naar
C opnieuw tot het maximum
Fig. 25.
aan. Dan heeft punt Q juist
den geheelen cirkelomtrek doorloopen en het proces begint
opnieuw.
Het punt C, waar de snelheid van P het grootst is, noemt
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men den evenwichtsstand. De afstand van C tot de plaats
waar P zich bevindt, heet de amplitude van P.
CA = CB is dus de maximale amplitude ; in de evenwichtsstand is de amplitude nul.
De tijd, die P noodig heeft om den weg CA + AB -F BC af
te leggen, heet de trillingstijd, aangegeven door de letter T.
Een andere veel gebruikte grootheid is het trillingsgetal of de
frequentie f, dat is het aantal trillingen, dat per seconde
volbracht wordt..
We zien nu direct dat

f=

1

T

De frequentie-eenheid is de herz. = 1 trilling per seconde
Wanneer de hoek, gerekend vanaf den beginstand CD,
waarover de straal CQ in een zekeren tijd t draaide, gelijk <x
is, dan zien we, dat de uitwijking van P voor te stellen is door :
u = a sin oc

waarbij a de straal van den cirkel is (en dus tevens de
maximale amplitude).
In den trillingstijd T legt Q juist den cirkelomtrek af, dus
CQ een hoek van 360° = 2 tt radialen.
Per

seconde

is

de

doorloopen

hoek

seconden is de doorloopen hoek gelijk aan
De algemeene formule voor
harmonischen oscillator is dus :

de

2 TT

2

f

rad. en in t
rad.

uitwijking

van

een

. 2 TT t
u = a sin

of als we de hoekfrequentie <o

--- 2 TT

f 1) invoeren :

u = a sin <o t

Onder de phase van een trillend punt verstaan we den
trillingstoestand op een bepaald oogenblik, wat de uitwijking
en snelheid betreft.
Na een geheelen trillingstijd treedt dezelfde phase weer op.
*) w = Grieksche letter omega. (Zie voor verklaring van het begrip
hoekfrequentie bladz. 129/130.)
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De phasen, waartusschen een halve trillingstijd ligt, zijn
tegengesteld, aangezien zoowel uitwijking als snelheid tegen
gesteld gericht zijn.
De phase van een punt kan als volgt gedefinieerd worden :
de tijd verloopen sedert het oogenblik, dat het punt voor het
laatst in een zekere richting door den evenwichtsstand ging,
gedeeld door den trillingstijd. Punt C (en de richting CA)
als uitgangspunt nemende (fig. 2?) kunnen we dus zeggen,
dat P in A de phase % heeft, in C (naar B gaande) de
phase % en in B de phase %.
Ook kunnen we de phase aangeven door den hoek, welke
de hulpstraal CQ doorloopen heeft. Deze laatste manier
wordt in het algemeen in de electrotechniek gebruikt. Van 2
trillende punten, waarvan het een zich b.v. juist in den even
wichtstand C bevindt (naar A gaande), terwijl het andere
in A is, zeggen we, dat ze een phaseverschil van 90° hebben.
Om de beteekenis van de grootheden T en a te begrijpen,
kunnen we het gemakkelijkst gebruik maken van de geluidsleer. Ook daar hebben we immers trillinge n en wel van de
lucht. Het blijkt nu, dat T
.4
(en dus ƒ) van de lucht
Z\
trilling de toonhoogte be
paalt, terwijl de a een
maat is voor de intensiteit
van het geluid. Hoe
kleiner T en dus hoe
grooter f, des te hooger
is de toon, terwijl een
groote a wil zeggen, dat
we met een intensief
'G
geluid te doen hebben.
Een zuivere toon wil
zeggen, dat we een der
ƒ
Fig. 26
gelijke harmonische tril
ling hebben. Gewoonlijk
echter bestaat een toon uit meerdere harmonische lucht
trillingen met verschillende trillingstijden (z.g. boventonen).
Harmonische trillingen laten zich gemakkelijk samenstellen.
Is nl. een punt tegelijkertijd onderworpen aan twee of meer
harm. trillingen langs eenzelfde lijn, doch met verschillende
phase en trillingstijd, dan hebben we niets anders te doen,
dan op ieder tijdstip de uitwijkingen algabraïsch bij elkaar op
te tellen, om de sombeweging te vinden.

I
I
_ 1
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Een mooi voorbeeld van een mechanisch instrument met
een harmonische beweging, is de slinger (fig. 26).
Een gewicht is aan een draad van lengte L opgehangen in
een punt A. Houden we het gewicht een eind uit zijn evenwichtsstand E, dus b.v. in F, dan heeft het z.g. arbeids
vermogen van plaats of potentieele energie, d.w.z. : wanneer
men de uitwendige belemmeringen wegneemt (dus het
gewicht loslaat), dan is het in staat arbeid te verrichten.
Laten wij het nu inderdaad los, dan zal dit zich langs de
cirkelbaan met steeds toenemende snelheid naar E bewegen,
waar de snelheid op zijn grootst is geworden. De potentieele
energie is in E geheel vervangen door kinetische energie
of arbeidsvermogen van beweging. Het gewicht gaat
dan verder door naar G, waar de kinetische energie weer
geheel omgezet is in pot. energie, keert dan weer terug door
E naar F, waarna het proces opnieuw begint.
We zullen bij de electrische trillingskringen analoge
gevallen zien optreden. Daarbij wordt nl. periodiek electrische
in magnetische energie omgezet.
Wanneer men in de practijk eens een dergelijke slinger in
beweging zet, dan blijkt, dat de uitwijkingen hoe langer hoe
kleiner worden. Dit komt door allerlei oorzaken, zooals :
wrijving van de lucht, stijfheid van het koord, enz. We
spreken hier van een gedempte trilling, in tegenstelling met een
ongedempte, waarbij de uitwijkingen steeds even groot blijven.
Uitdrukkelijk moet er op gewezen worden, dat de trillings
tijd bij een gedempte trilling niet verandert, hoewel de
amplitude wel afneemt.
De uitwijking van een gedempte trilling blijkt voorgesteld
te worden door de uitdrukking :
11

1
a

1

sin <i)j t

waarin e het arondtal van het natuurlijke logarithmenstelsel
is (e = 2.71 ÏA.): k is de dempingsfactor, 04 is de frequentie
van de gedempte trilling (o>| is kleiner dan ai, wanneer de
verdere omstandigheden dezelfde zijn).

1

Met toenemenden tijd zal de factor —7—

steeds kleiner

worden en daarmee dus ook de uitwijking u.
Men heeft nu ingevoerd de dempingsverhouding. hetgeen
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de verhouding is van 2 opeenvolgende (maximale) uit
wijkingen. Is de amplitude van de tweede slingering b.v. 9/10
van de eerste, dan is de derde weer 9/10 van de tweede enz.
en de dempingsverhouding is 10/9. In werkelijkheid komt het
niet geheel uit. dat de opeenvolgende dempingsverhoudingen
steeds dezelfde zijn.
Is er een uitwijking :
«1

a

1
.

sin
co t t
*-’aJ

dan is de volgende na een trillingstijd :
u2 = a

sin

cof t + T ) — a

ë^ (7 + T)

sin co ] t

Hieruit vinden we :

±1 =

r

u2

Hiervan neemt men nu de natuurlijke logarithme en noemt
dit het logarithmisch decrement 8 (Grieksche letter delta).
Dus : 8 = kT
Dit logarithmisch decrement wordt gewoonlijk opgegeven
als maat voor de demping.
Wanneer de dempingsfactor k klein is, dan zal een trilling
uitgevoerd worden, waarbij iedere uitwijking kleiner is dan
de voorgaande. Is echter de dempingsfactor k groot, dan
treedt het geval op. dat er één uitwijking plaats heeft en
daarna het deeltje langzaam naar den evenwichtsstand terug
gaat. De trilling is dan aperiodiek.
Wordt het einde van een koord, dat op een lange tafel
ligt, in harmonische beweging gebracht, dan zien we dat
er golven in het koord ontstaan, die zich er langs voort
bewegen. Elk deeltje van het koord krijgt een op en neer
gaande beweging en wel een harmonische. Ieder deeltje reikt
blijkbaar zijn beweging aan een volgend over.
We hebben hier een loopende of voortgaande golfbeweging.
Aangezien de deeltjes een trillende beweging uitvoeren in
een richting, die loodrecht op de voortplantingsrichting staat,
spreken we van een transversale loopende golfbeweging.
Een ander voorbeeld van een transversale golfbeweging
hebben we, wanneer een steen in het water wordt geworpen
en de golfbeweging zich in groote kringen voortplant. Ieder
waterdeeltje maakt dan een op en neergaande beweging.
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Fig. 27 laat zien, hoe het voortplanten van zoo n golf voor
gesteld kan worden. De uitwijkingen der harm. trilling
zijn in het cirkeltje rechts geconstrueerd. De uitwijkingen
zijn dan
na W AB
na %T AD
na %T AC
na %T AE
na %T AB
na %T AD
na T
O
na y2T O
Verder zijn er 12 opeenvolgende deeltjes van het koord
geteekend. Op zeker ©ogenblik begint de trilling bij het eerste
zu4 o Jzr-

•
zv-» Z" _

Fig. 27.

deeltje. Na %T sec. is dit deeltje naar boven gegaan over
een afstand AB (in de golf figuur is dit verkleind uitgezet).
Het tweede deeltje zal dan juist beginnen te trillen.
Na
sec. heeft het eerste deeltje een uitwijking AC,
terwijl het tweede, dat dan slechts
sec. getrild heeft, een
uitwijking AB heeft. Na %T sec. is het eerste deeltje alweer
op den terugweg, terwijl het tweede dan juist zijn maximum
uitwijking naar boven heeft.
Na T sec. is het eerste deeltje juist weer in den evenwichtsstand teruggekeerd, na het volbrengen van één geheele harm.
beweging, terwijl het negende deeltje juist zal beginnen te
trillen.
De weg, waarover de trilling zich heeft voortgeplant in den
trillingstijd, noemt men de golflengte X J). Dit is in ons geval
1) Grieksche letter lambda.
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de afstand van deeltje no. 1 tot 9. De deeltjes op zoo’n
golflengte vormen samen de golf.
De weg, waarover de trilling wordt overgereikt in 1 sec.,
heet de voortplantingssnelheid.
In T seconden is de afgelegde weg vT, dus hieruit zien
we, dat :
X = vT
en, daar ƒ =

1
T

is ook

X =-^ ot v

=M

Opgemerkt kan nog worden, dat de phasen van de
achtereenvolgens geteekende deeltjes % verschillen (of 45°).
De voor ons belangrijke licht- en radiogolven hebben een
transversaal karakter en de voortplantingssnelheid is 300.000
km per sec.
De golflengte van het licht is van de orde van grootte van
io.ooo

mm’

De golflengten der radiogolven varieeren van eenige meters
tot 10 a 20 km.
De middenstof, die hierbij in golvende beweging is. noemt
men de aether, hoewel er eigenlijk geen stof is, maar
electrische en magnetische velden, wier sterkten harmonisch
varieeren.
Wanneer het meergenoemde koord nu aan het uiteinde
wordt vastgemaakt en we geven het een golfbeweging, dan
zien we het volgende :
Ieder deeltje geeft aan het volgende eenzelfde beweging
als het zelf ook volbrengt. Is de golfbeweging bij het eerste
deeltje begonnen met een opwaartsche beweging, dan komt
deze tenslotte aan het eind van het koord aan en wil het
vaste uiteinde omhoog brengen. Dit kan niet en aangezien
volgens een der grondwetten der mechanica geldt, dat actie =
reactie, geeft dus dit vaste uiteinde aan het koord een impuls
naar beneden, die een golfbeweging in het koord veroorzaakt,
maar nu met een golfdal voorop.
De heen en teruggaande golf gaan nu interfereeren en het
resultaat is een trilling, waarbij sommige deeltjes (A, B. C en
D) in rust blijven (de z.g. knoopen) en andere (E, F en G)
een groote beweging krijgen (de z.g. buiken). Dit alles is
geschetst in fig. 28.
Wanneer we een vrij uiteinde hebben, krijgen we iets
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dergelijks. Het laatste deeltje heeft de energie om een volgend
deeltje ook een harmonische beweging te laten maken. Er
is echter geen volgend deeltje eni daarom behoudt het zelf
die energie en krijgt zoodoende een twee keer zoo groote
uitwijking, hetgeen
—weer het begin is
o —van
3
een terugge
kaatste golf.
Fig. 28.
Het resultaat is
ook nu een trilling
met buiken en knoopen, maar nu natuurlijk met een buik aan
het uiteinde (fig. 29).
Dergelijke golven, die bestaan uit het samenwerken van
een heen- en teruggaande golf, heeten staande golven.
We kunnen ook het geval hebben, dat de harmonische
beweging van de deeltjes gaat in de richting van de
voortplanting.
De uit
wijking naar boven wordt
_ __
nu een luchtverdichting, A
die naar beneden een
Fig. 29.
luchtverdunning.
Dit is b.v. het geval bij
de geluidsgolven. We spreken dan van z.g. longitudinale
golven. Ook hierbij kunnen we loopende en staande golven
onderscheiden.
Een verschijnsel, waarvan we eigenlijk al gebruik gemaakt
hebben, is de in
rzterferentie. Deze
is het gemak
.“l kelijkst te benaar
• schrijven
I aanleiding
van
c
6
van
I de
proef
1 | Quincke.
Het gebruikte
I
toestel (fig. 30)
bestaat uit een
vaste buis abd
Fig. 30.
en een buis acd,
waarvan c verder kan worden u itgeschoven. We sturen in
bestaat uit afwisselend een vera een geluidsgolf (een golf
<,
dichting en een verdunning), een verdichting voorop. Zijn de
wegen abd en acd even lang, dan krijgen we bij d ook
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verdichtingen en verdunningen en ons oor hoort daar een
toon. Is de weg abd echter % A. kleiner dan acd, dan zal,
wanneer de verdichting langs acd in d is aangekomen, er
langs den weg abd reeds de volgende verdunning aanwezig
zijn. Ze heffen elkaar op en we hooren niets.
Golven kunnen dus interfereeren en indien hierbij hun
phaseverschil %
zullen ze elkaar opheffen.
Worden twee stemvorken aangeslagen, die weinig in
trillingsgetal verschillen, dan treden zwevingen op.
Stel, dat de eene vork 400, de andere 402 trillingen per
seconde geeft. Op zeker oogenblik wordt de lucht bij ons
oor tengevolge van de beide uitgezonden golven verdicht.
Na % sec- heeft de eene stemvork 100 en de andere 100%
trilling gemaakt, zoodat het phaseverschil % is. Ze heffen
elkaar dus op en we hooren niets. Na % sec. zijn ze weer
in phase en geven dus weer een verdichting, terwijl na
% sec. weer verzwakking optreedt. Na 1 sec. zijn er dus
2 versterkingen en 2 verzwakkingen van het geluid geweest,
ofwel 2 zwevingen, want 1 zweving = 1 verdichting + 1
verdunning. Het aantal zwevingen is dus gelijk aan het
verschil in trillingsgetal.
Wanneer we twee stemvorken hebben, die zuiver op
dezelfde toon zijn afgestemd, dan zal, wanneer er een aan
geslagen wordt, de andere ook gaan meetrillen.
De eerste deelt n.1. aan de lucht trillingen mee
van bepaalde frequentie. Zoodoende krijgt de
tweede stemvork juist op het goede oogenblik
c
telkens een stoot, waardoor haar trillingen zoo
sterk worden, dat wij geluid hooren.
Dit verschijnsel noemen we resonantie en kunnen
o
o
dit
in ’t algemeen als volgt definieeren :
o
Een lichaam resoneert het sterkst, als in haar
&
omgeving een trilling wordt voortgebracht, die het
zelf ook kan voortbrengen.
De vroeger besproken slingerbeweging was een
voorbeeld van een z.g. vrije trilling. Men gaf
Fig. 31.
éénmaal den slinger een uitwijking en liet ver
volgens het systeem aan zichzelf over. Het voerde
dan zijn z.g. eigen trilling uit en zijn frequentie was de z.g.
eigen frequentie.
We stellen ons nu voor een veer B (fig. 31), die van
onderen een gewicht A draagt en van boven aan een vaste
staaf C van groote massa verbonden is. Rekken we de veer
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uit en laten haar vervolgens los, dan zal het gewicht A op
en neer gaan en wel harmonisch. Het systeem heeft daarbij
een zekere eigenfrequentie w.
Laten we de veer echter rustig op haar plaats, maar geven
aan de vaste ophangstaaf C een 1harmonische beweging, dan
zal daardoor A ook in trilling geraken. A maakt dani een
gedwongen trilling.
Ligt de frequentie <o' van C ver van de eigenfrequentie
o) van A, dan zal A dezelfde beweging uitvoeren als C.
Zijn de frequenties co' en <o echter van ongeveer de
zelfde grootte, dan krijgt A een zeer groote amplitude,
die bij volkomen gelijkheid van <o' en u> oneindig groot
wordt (wanneer er tenminste geen demping zou zijn).
In de practijk treedt altijd demping op, zoodat de amplitude
wel zeer groot, maar niet oneindig wordt. In fig. 32
isde amplitude
uitgezet voor
verschillende
i
waarden van
i
*
<o'. Er treedt *
i
i
ook een phase- x*1
i
verschuiving
i
b
i
op, die ons r>>
i
echter minder
i
interesseert.
i
o
Cc>'=. e co
C*J
jr<u
Bij een roteerende as, in
Fig. 32.
welke
soort
machine ook, zullen door kleine ongelijkmatigheden in de
constructie trillingen optreden, die de frequentie van het
toerental of een veelvoud daarvan hebben. Komt nu bij een
bepaald toerental de frequentie hiervan overeen met de eigen
frequentie van het systeem : as + meedraaiende deelen, dan
kan de amplitude van de gedwongen trilling zoo groot
worden, dat de machine vernield wordt.
Dat groote troepen militairen e.d. niet in de pas over
bruggen mogen marcheeren, is ook daarom voorgeschreven,
opdat geen resonantie met de eigenfrequentie der brug zal
kunnen optreden.
Bij het voorgaande is aangenomen, dat C op A werkte,
echter A niet terugwerkte op C. Heeft C n.1. niet een
beduidend grootere massa dan A, dan zal A op C terug
werken. We hebben dan gekoppelde trillingen.
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Beschouwen we nu eens het volgende experiment :
Aan het plafond zijn aan twee lange draden (fig. 33)
2 gewichten van b.v. 1 kg vastgemaakt. Op halve hoogte zijn
__________ ____________
ze door een dwarsdraad
verbonden, waaraan in het
midden een gewicht van b.v.
100 gram hangt.
—
"
We geven nu het eene
°
gewicht een harmonische
beweging (in het vlak der
draden). Tengevolge hier
van zal periodiek het gewicht
van 100 gram opgetild
worden en dientengevolge
[-1—
j—L.
oefent dit weer op den
tweeden slinger een trekpig
kracht uit. Het tweede ge
wicht komt dus ook in slin
gerende beweging en aangezien voor het geheele zoojuist
genoemde proces tijd noodig is, zal de tweede slinger wat
achter den eersten aankomen.
Daar de eerste slinger dus voor is, zal deze op den tweeden
versnellend werken, terwijl de tweede op den eersten juist
vertragend werkt.
Tenslotte, b.v. na 10 trillingen staat de eerste slinger stil,
daar deze zijn geheele kinetische energie aan den tweeden
heeft overgedragen, welke dan juist zijn grootste amplitude
heeft bereikt. Daarna zal het proces zich in omgekeerde volg
orde afspelen. De eerste slinger is dan juist bij den tweeden
achter.
Hadden we het gewicht op den dwarsdraad eens 50 gram
genomen, dan waren er 20 slingeringen noodig, alvorens de
eerste slinger zijn geheele energie aan den tweeden had over
gedaan. Men noemt in het eerste geval de koppeling vaster,
in het tweede losser.
Hebben twee systemen, wanneer ze niet gekoppeld zijn, de
eigenfrequenties w! en <o2, dan trilt ieder deelsysteem, na
koppeling, met 2 frequenties o)a en «o*, die respectievelijk
juist iets kleiner en iets grooter dan de oorspronkelijke
frequenties
en o)2 zijn. De samenwerking dezer beide
frequenties geven natuurlijk zwevingen.
Bovenstaande experimenten leeren, dat hoe losser de
koppeling is, des te minder de koppelingsfrequenties ver100

schillen. De zwevingstijden zijn dan langer
afgifte geschiedt langzamer. Ook wanneer de
dezelfde eigenfrequenties hebben, treden bij
koppelingsfrequenties
met
de
daaruit
zwevingen op.
Figuur 34 geeft het amplitudeverloop
gekoppelde systemen.

en de energiebeide systemen
koppeling twee
voortvloeiende
van

gedempte

Primair systeem

'ihHHh
jtk

•

j

1

i

;

1

i

1

Secundair systeem

Fig. 34
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HOOFDSTUK VI.
WISSELSTROOM.
Zooals de naam reeds aanduidt is een wisselstroom een
stroom die eerst in de ééne richting, vervolgens in een, daar
aan tegengestelde, richting in een stroomkring vloeit. Op
geregelde tijden vinden deze wisselingen plaats.
Betreffende deze stroomen dienen wij te weten hoeveel
keeren per seconde zij van richting veranderen en tevens hoe
zij van oogenblik tot oogenblik variëeren. Men zegt, dat de
stroom een positieve waarde heeft als hij in de eene richting
vloeit, terwijl wij hem negatief noemen, als hij een daaraan
tegengestelde richting heeft.
De tijd, waarin de verandering van den stroom vanaf het
oogenblik, dat hij van een 0 waarde begint, zijn positieve en
negatieve waarden doorloopt, om weer tot 0 terug te vallen,
wordt de periode of trillingstijd van den stroom genoemd.
Het aantal perioden van den stroom per seconde wordt aan
geduid met frequentie. De eenheid hiervoor is de : Hertz (Hz).
Aangezien de stroom twee maal per periode vanl richting
verandert, is het aantal wisselingen twee maal zoo <groot als
het aantal perioden.
De gebruikelijke frequentie b.v. van de wisselstroomen,
geleverd door de verschillende electriciteitsfabrieken, is 50 Hz.
De tijd, noodig om alle positieve stroomvariaties (positieve
halve perioden) te doorloopen, is gelijk aan dien van de
negatieve halve periode.
De definities, die hier gegeven zijn voor stroomen, zijn
m.m. ook van toepassing op spanningen.
Laten wij een draadwinding met eenparige snelheid draaien
in een homogeen magnetisch veld om een as, loodrecht op de
veldrichting, dan ontstaat een wisselspanning. Wanneer wij
alle spanningen, die geïnduceerd worden, grafisch voorstellen
ten opzichte van den tijd of den stand van de winding, dan
krijgen wij een sinusuormige golflijn, zooals weergegeven
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in fig. 35. Deze lijn wordt ook wel sinuslijn of sinusoïde
genoemd. De stroom of spanning, die verandert volgens zulk
een lijn, noemt men daarom een sinusvormige wisselstroom of
spanning. We zien hieruit, dat de
sinusvormige wisselstroomgrootheden groote analogie vertoonen
met de, in het vorige hoofdstuk,
o
behandelde harmonische trillingen.
Hierbij komt dus de stroomsterkte
>0
(resp. spanning) overeen met de
amplitude der trilling en daarom
spreekt men ook van de amplitude
Fig. 35
van een wisselstroom. De maxi
male amplitude komt overeen met
de maximale stroomsterkte enz. Al onze vroeger ingevoerde
benamingen en voorstellingen zijn zonder meer ook direct
toe te passen op sinusvormige wisselstroomen.
Wij kunnen dus zeggen : De stroomsterkte (spanning) is
voor te stellen door de projectie van een wentelende lijn om
een punt, op een bepaalde middellijn van de aldus beschreven
cirkel of, in een formule uitgedrukt :

^momenteel

^maximaal Sin ü) t

1)

waarin I momenteel de stroomsterkte op een bepaald oogenblik
voorstelt.
Eveneens geheel analoog met de trilling wordt het voor
een wisselspanning :
^momenteel

^maximaal sin a) t

Er bestaan echter ook wisselstroomen, die niet veranderen
volgens een dergelijke lijn, dus niet-sinusvormige wissel
stroomen. Deze kunnen ontstaan als het magnetische veld niet
homogeen is. De telefonie-stroomen zijn een ander voorbeeld
daarvan. Er wordt steeds naar gestreefd om sinusvormige
stroomen en spanningen te verkrijgen.
De sinuslijn is symmetrisch t.o.v. de horizontale of tijdlijn.
De positieve helften zijn gelijk aan de negatieve en dus is de
gemiddelde waarde van den stroom gerekend over de volle
periode gelijk aan 0. Om de waarde van een dergelijken
stroom in ampères uit te drukken moeten wij hem op de een
of andere wijze kunnen vergelijken met een gelijkstroom.

*) Voor de verklaring van deze uitdrukking zie blz. 128.
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Onder de effectieve of middelbare waarden van een wissel
stroom (lm) verstaan wij de waarde in ampères van een
gelijkstroom, die, per tijdseenheid, dezelfde hoeveelheid
warmte ontwikkelt in een bepaalden vasten weerstand.
Zij de momenteele waarde van een wisselstroom op een
willekeurig oogenblik ImOmcntcci. dan is de ontwikkelde warmte
gedurende een zeer klein tijdje t (waarin wij den stroom als
constant kunnen beschouwen) gelijk I2mom. Rt Joules. De in
een periode T ontwikkelde warmte is dus gelijk aan de som
van alle dergelijke bedragen I2mom. R t. Hiervoor kunnen wij
ook schrijven : gemiddelde van alle l2mom. X RT. Deze
ontwikkelde warmte moet nu dezelfde zijn als die van een
gelijkstroom met waarde I = Im van den wisselstroom.
Dus :
(gemiddelde van 17 momr) RT = Im-RT

waaruit volgt :
gemiddelde van 11 mom 2
of in woorden :
De middelbare sterkte van een wisselstroom is gelijk aan
den vierkantswortel uit het gemiddelde van de kwadraten van
alle momenteele waarden.
Voor een sinusvormigen wisselstroom is nu wiskundig te
berekenen, dat :

gemiddelde van alle Imon?
Dit invullende vinden wij dus :
Imar.

lm =1/^ W =

of

\72

= 0.707 /„1047.

Hieruit volgt dat de maximale of piekwaarde 1.414 maal
zoo groot is als de middelbare.
Alle wisselstroom ampère- en voltmeters zijn zoodanig
geijkt, dat zij middelbare waarde aangeven.
Wij gaan nu de analogie tusschen de harmonische trilling
en een electrischen stroom verder doorvoeren. Zooals de
uitwijking van een trillend punt op een zeker oogenblik
bepaald is door de projectie van een rondwentelenden straal
op een middellijn, zoo kunnen wij ook op dezelfde manier de
waarde van den wisselstroom op ieder oogenblik aangeven
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door een dergelijke projectie. Echter laat de projectie niet
uitkomen of de stroomsterkte een volgend oogenblik grooter
dan wel kleiner zal worden.
Wanneer wij echter een 1bepaalde ronddraaiïngsrichting
van den straal afspreken, dan geeft de stand
4
van dien straal zelf wel geheel den stroomtoestand weer. Deze methode wordt dan ook
i
gevolgd en wel wordt als ronddraaiïngsrich
i
i
ting gekozen die, welke tegengesteld is aan
/
\
den wijzergang van een uurwerk.
Een dergelijke lijn, die door grootte (hier :
Fig. 36
maximale stroomsterkte) en richting (deze
bepaalt hier de projectie en dus de
momenteele stroomsterkte) een bepaalden toestand karakte
riseert, noemt men een vector. Aan zijn uiteinde teekent men
gewoonlijk een pijlpunt (fig. 36).
Vectoren worden ook veel in de mechanica gebruikt. Zoo
worden b.v. krachten en snelheden er door voorgesteld. Bij
een kracht bepaalt de lengte van den vector haar grootte ; zijn
richting is de richting waarin de kracht werkt.
De voorstelling door vectoren is vooral van belang, wanneer
wij twee of meer wisselstroomen of spanningen met elkaar
willen vergelijken. Analoog met het trillingsgeval stelt n.1. de
o>
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Fig. 37

Deze is gelijk I,nax. maal een constante factor (0.707). De
hoek tusschen de vectoren van de beide stroomen hun phaseverschil voor.
Zoo is het phaseverschil tusschen de stroomen, voorgesteld
in fig. 37 gelijk 90° ; tusschen die, voorgesteld in fig. 38,
gelijk 60°. Wij zeggen : stroom Ilt ijlt stroom I2 60° voor
en stroom (2) ijlt stroom (1) 90° na.
De lengte van i (fig. 36) is de maximale stroomsterkte Imax>
analoog aan de maximale amplitude der trilling. In de practijk
neemt men voor de lengte van i ook dikwijls de waarde Im.
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phase betrekking wordt er dus niet door veranderd, alleen de
projectie stelt nu steeds 0.707 maal de echte stroomsterkte voor.
Het gebruik maken van de Im heeft
natuurlijk tot reden, dat deze waarde
direct door de ampèremeters wordt aan
gegeven, Iniax. echter alleen op tamelijk
ingewikkelde wijze bepaald kan worden,
of wel door omrekening uit Zw af te
leiden is.
Evenals wij bij een punt, dat tegelijker
o
tijd aan 2 trillingen onderhevig is, de resp.
Fig. 38
optredende uitwijkigen kunnen optellen,
zoo kunnen wij de totale stroomsterkte, tengevolge van
meerdere stroomen in een geleider, vinden, door de momenteele
waarden van de deelstroomen op te tellen.
Dit gaat zeer gemak
kelijk als de stroomen
r2~SC
“ ~o
71
dezelfde
frequentie
hebben.
Allereerst een bijzonder geval hiervan,
n.1. wanneer de stroo
men in phase zijn. Dan zullen de vectoren samenvallen.
De totale momenteele stroomsterkte is steeds de som van
die van beide stroomen afzonderlijk. Wij kunnen dus den
stroom voorstellen door een rondwentelenden vector, die
langs de oorspronkelijke valt, maar welks lengte gelijk is aan
de som der lengten van de oorspronkelijke vectoren (fig. 39).
Het algemeene geval is geteekend in fig. 40. De phasehoek
van den stroom voorgesteld door OA is y>lr die van OB is ^2 »
hun phaseverschil (hetgeen eigenlijk alleen maar van belang
is) is (^2 — Pi)- De momenteele waarden zijn resp. OD en
OE. Hun som is dan de totale momenteele waarde.
Hiervoor is nu de volgende constructie erg gemakkelijk. Wij
construeeren op de vectoren OA en OB een parallelogram
met <?2 —
als ingesloten hoek. De diagonaal OC is dan de
resulteerende vector met als phasehoek y>3. Laten wij deze
nu met dezelfde frequentie ronddraaien, dan stelt zijn
projectie OF weer steeds de momenteele waarde voor. Dat
OF gelijk OD 4- OE is, wordt meetkundig bewezen, daar
blijkt dat OD = EF.
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Gewoonlijk neemt men weer voor de vectoren OA, OB en
OC de effectieve waarden in plaats van de momenteele.
Wanneer de resulteerende Im uitgerekend moet worden,
kunnen wij dit doen met de formule :

lm ~

+ An22 + 2 ZTO1 Z„i2

COS

OC

waarin oc het phaseverschil tusschen Zml en Im2 is (in ons
geval dus de hoek <f>2— v’i)*
Een belangrijk geval is nog, dat de vectoren loodrecht op
elkaar staan. Dan is Z a gelijk 90°, dus cos oc = 0. Onze
formule gaat dan over in :

lm =K7^72 + /m22
Wisselstroom aangesloten op een stroomkring met zelfinductie, doch zonder weerstand. — Wanneer wij ons een
stroomkring voorstellen,
waarin alleen een weer
Y
stand van R ohm (dus
noch zelfinductie, noch
capaciteit) aanwezig is en
als wij daarop een wissel
/
stroom aansluiten, dan
- e - /
mogen wij de Wet van
Z
/
i /
Ohm toepassen. Wanneer
YT. !
J_
ff
T
'
ƒ
dus de spanning haar
I
/
/
/
maximale waarde bereikt,
\
\
/
is de stroom een maxi
\
/
mum en als de spanning
nul is, is de stroom even
eens 0. In een stroom
kring waarin alleen ohmsche weerstand optreedt,
Fig. 40
zijn stroom en spanning
in phase.
Is Bmax. de maximale spanning, dan zal de maximale
stroomsterkte zijn :
p max.
*->
amp.
Z max.

z

R

De middelbare waarde is :

Zm =

Em

amp.
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Wij vestigen er de aandacht op, dat bij h.f.-wisselstroomen
de weerstand van den geleider niet meer uitsluitend
afhankelijk is van lengte, doorsnede en soortelijken weerstand,
doch dat deze toeneemt naarmate de frequentie grooter wordt.
Wanneer wij nu een draadspoel in den stroomkring op
nemen, die een zekere hoeveelheid zelfinductie bezit, dan zal
door het wisselende magnetische veld in de spoel een E.M.K.
worden opgewekt, die, evenals de stroom, volgens een sinuslijn
verloopt. Volgens de Wet van Lenz zal de geïnduceerde
E.M.K. zoodanig gericht zijn, dat zij iedere stroomverandering
£ (J;rxv^oz^'‘
SAtOr*)

L_

maj;'

/

o

f ZZZZz.vZ?

z^z^-z/v zzz.zwz>z/cz/z
/"a/zX

-S

osv

Fig. 41

tracht tegen te gaan. Op het oogenblik, dat de stroom zijn
maximale waarde heeft bereikt, dus wanneer hij als ’t ware
even niet van waarde verandert, zal de tegengesteld gerichte
spanning 0 zijn. Tusschen den stroom en de geïnduceerde
‘ ‘i° en wel
spanning bestaat dus een phaseverschuiving van 90
zoodanig, dat de stroom 90° voorijlt bij de geïnduceerde
E.M.K.
Veronderstellen we voor een oogenblik, dat de draadspoel,
die een zelfinductie heeft van L Henry, geen weerstand bezit,
dan zal de spanning van de stroombron alleen de E.M.K.
van zelfinductie hebben te overwinnen. Beide zijn dus op
alle tijden gelijk en tegengesteld aan elkander gericht. De
sinuslijn van de spanning van de stroombron is in fig. 41
voorgesteld door de streep-punt lijn, welke een phase-verschil
van 180° vertoont met de tegen-E.M.K. van zelfinductie.
Voorts blijkt uit deze figuur, dat voor een stroomkring, waarin
alleen zelfinductie heerscht, de stroom 90° na-ijlt bij de E.M.K.
van de stroombron.
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Uit de redeneering op bladz. 128 volgt, dat wij een wissel
stroom met freq. f en sterkte Imax. kunnen voorstellen door
een vector Imax. die ronddraait met een snelheid van 2 ir f
radialen per seconde. De vector beschrijft dus een cirkel met
een omtrek van 2 tv radialen (waarvan de straal = Vector =
/„nu-.) en dus is de snelheid 2 tt f Imax. (fig. 42) k De
maximale stroomverandering bedraagt dan 2ir[Imnax. ( ü) Zniax. )
ampères per seconde.
De geïnduceerde E.M.K. is gelijk aan het product van de
stroomverandering en de zelfinductie.
Stellen wij deze laatste voor door
L Henry, dan zal de maximale waarde
van deze E.M.K. zijn :
5>/

F
^max.
Of Ook Em
dus lm =

ü)

LIn lax. Volts

ai L I,n Volts

F

in

at L

Amp.
Fig. 42.

Men ziet dat deze uitkomst veel
gelijkt op de Wet van Ohm. In plaats
van den weerstand R vinden wij hier een grootheid 2 ir f L,
die inductieve reactantie wordt genoemd en eveneens in
ohms wordt uitgedrukt. Zij wordt gewoonlijk voorgesteld door
de letter X en wij krijgen dan dat de stroomsterkte in een
spoel, die alleen zelfinductie heeft, is :
I,n

E».

X

Uit X = 2 7r f L volgt, dat de inductieve reactantie recht
evenredig is met de frequentie.
Fig. 41 laat zien dat de maximale positieve stroomsterkte
Imax. bereikt werd na % periode. Door dezen stroom wordt in
de spoel een magnetisch veld opgewekt. Omdat gedurende deze
% periode stroom en spanning positief zijn, wordt arbeids-

De sinuslijn van fig. 41, die den stroom voorstelt, werd geconstrueerd
door op de horizontale lijn (abscis) de radialen af te zetten en op de
verticale lijn (ordinaat) de stroomstcrkte in ampères. De snelheid van den
vector stelt dus ampères per seconde voor.
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vermogen aan den stroomkring toegevoerd, welke verbruikt
wordt in het magnetische veld en welke gelijk is aan y2 Llmax2
Joules (zie bladz. 74). Gedurende de volgende % periode
neemt de stroom weer af tot nul, waardoor het magnetische
veld verdwijnt en het arbeidsvermogen keert weer in den
stroomkring terug. (De spanning is negatief en de stroom
positief). Gedurende de derde % periode neemt de stroom
weer toe doch in tegengestelde richting. Opnieuw wordt het
arbeidsvermogen verbruikt voor het tot stand brengen van
een magnetisch veld en aangezien stroom en spanning beide
negatief zijn, is hun product positief, zoodat weer arbeids
vermogen aan den stroomkring wordt toegevoerd. Gedurende
de laatste % periode neemt de stroomkring het arbeids
vermogen weer tot zich.
Wij zien hieruit dat het arbeidsvermogen, dat gedurende
het eene vierde deel van den stroom aan den kring wordt
afgegeven, de volgende % periode daarin weer terugkeert en
dat geen arbeidsvermogen in warmte-ontwikkeling verloren
gaat. Het gemiddelde arbeidsvermogen is dus nul. Dit soort
weerstand verbruikt dus geen watt, in tegenstelling met een
ohmschen weerstand (zie blz. 130).
Wisselstroom aangesloten op een stroomkring met zelfinductie en weerstand in serie. — Wij zullen thans nagaan
hoe een spoel zich gedraagt wanneer zij, behalve een zelfinductie van L Henry ook een zekere hoeveelheid weerstand
bezit. Dit is een toestand, zooals in de practijk meestal voor
komt, omdat de ohmsche weerstand ten opzichte van de
waarde van de zelfinductie niet mag worden verwaarloosd.
Wanneer dus door een dergelijke spoel een wisselstroom
gevoerd wordt, zal deze zoowel warmte ontwikkelen in den
weerstand als een magnetisch veld opwekken in de windingen.
Een spoel, die een weerstand R en een zelfinductie L heeft
(fig. 43 a) gedraagt zich op dezelfde wijze als een stroomkring
waarin een ohmsche weerstand R in serie verbonden is met
een zelfinductie van L Henry (fig. 43b). Volgens de wet
van Ohm is er een wisselspanning Enll = ImR volts noodig
om een stroomsterkte van lm amp. door den keten te doen
vloeien, wanneer E,'W1 en l,n in phase zijn. Uit hetgeen wij hier
boven vonden voor een stroomkring met inductieve reactantie
zal dus de spanning, benoodigd voor een stroomsterkte van
lm amp. door de zelfinductie te doen vloeien, moeten zijn :
E,n2 =
X co L = I X X volts.
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Wij weten dat in dit geval de stroom 90° na-ijlt bij de
spanning en dus ook dat
de spanning 90° voor-ijlt
bij den stroom (Em2 =
stroombron).
Uit het bovenstaande
<cz)
is af te leiden, dat Eml en
Fig. 43
Em2 90° in phase verschil
len, hetgeen blijkt uit het vector diagram van figuur 44.
De totale spanning Em benoodigd om een stroom te doen
vloeien door een kring waarin zoowel ohmsche weerstand als
reactantie aanwezig is, wordt voorgesteld door de lengte van
de diagonaal Enl

E

= Eml2 + Em22

E

— |/£ml2 4- Etn%,

J-'m

maar Eml = Im R en

Eju2

= Im X

dus Em = |/Ah2 R2 + im2 X2

= I,n K/?2 4- *2 Volt.
De grootheid l//?2 4- X2 heet impedantie en wordt gewoonlijk aangeduid door Z en uitgedrukt in ohms.
De Wet van Ohm voor wisselstroomen luidt dus :
ƒ

—

lm ~ Z
waarin Z = I//?2 4- (co L)2 Ohm.

De impedantie is derhalve de totale
invloed die de stroom in den kring
moet overwinnen en zij is een combinatie
62
van den ohmschen weerstand en de
z?z
inductieve reactantie.
Fig. 44.
Om het phase-verschil tusschen stroom
en spanning vast te stellen in een
stroomkring waar beide grootheden optreden, bezien wij
nogmaals fig. 44 en constateeren daaruit, dat de stroom een
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hoek die kleiner is dan 90° na-ijlt bij de spanning. Wanneer
<P dezen hoek voorstelt, dan is :
Eml
Eni

COS (p

en daar : Eul ] =

kunnen wij ook zeggen : cos

R en E,„ =

= ImR
I.nZ

Z

R

z

De cosinus van een scherpen hoek in een rechthoekigen
driehoek is de verhouding tusschen de aanliggende zijde van
dien hoek en de hypothenusa en bedraagt 0 voor een hoek
van 90° en 1 voor een hoek van 0°.
Hiervan uitgaande kunnen wij de onderlinge verhouding
van R.
R' X en Z, alsmede het phase-verschil uitdrukken in een
rechthoekigen driehoek (fig. 45), waaruit we volgens de
stelling van Pythagoras de waarde
van Z vinden, terwijl daaruit tevens
cos 9?
phase-verschil is te bepalen.
X

(c°s ? = £-)
z

Uit hetgeen wij in het voorgaande
deden uitkomen, n.1. dat er in een keten,
Fig. 45.
waarin alleen ohmsche weerstand aan
wezig was, u»eZ en in een kring waarin
alleen inductieve reactantie optrad, geen arbeidsvermogen
verloren ging, is af te leiden, dat als wij één keten hebben
waarin beide grootheden optreden, het product van stroomsterkte en spanning niet het totale arbeidsvermogen aanduidt,
doch dat dit minder is dan dit product, omdat de hoek, die
de phase-verschuiving tusschen beide aangeeft, ligt tusschen
0 en 1.
En aangezien een zelfinductiespoel zoowel ohmschen weer
stand als ind. reactantie bezit, zal het verbruikte arbeids
vermogen, b.v. in de spoel van fig. 43 a, hetzelfde zijn als dat
van fig. 43 b, waar de beide optredende grootheden gesplitst
werden voorgesteld. De Wet van Joule (I2Rt) blijft ook van
toepassing op wisselstroom.
Het arbeidsvermogen, dat in den ohmschen weerstand
wordt verbruikt bij een stroomsterkte van lni amp. is :
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A — Im2 R Watt,
cn omdat : Im

Z
P

is ook A = /1m X^ X R Watt
= EmIm~ Watt
Z—✓

We weten dat :

cos

R

zoodat wij het bovenstaande ook kunnen schrijven :
A = E,n I,n cos (f> Watt.
Omdat de waarde van de cosinus van een scherpen hoek
ligt tusschen 0 en 1, is het werkelijke arbeidsvermogen voor
gesteld door Em I,n cos <f> altijd kleiner dan het schijnbare
arbeidsvermogen voorgesteld door Em Im. Men noemt cos den
arbeidsfactor.
Het schijnbare arbeidsvermogen wordt uitgedrukt in voltampères, het werkelijke in Watt. (I2R).
Wordt in een keten een ohmsche weerstand in serie ver
bonden met een spoel, die zoowel R als X bezit, dan gaan
wij, om de totale impedantie te vinden als volgt te werk (zie
fig. 43 b, waarin nu de spoel een zelfinductie L en een weer
stand
heeft).
De totale ohmsche weerstand in de keten is :
(R + 7?i)Ohm,
dus Z = [Z(R 4- /?x)2 X X2 Ohm.
De impedantie Z* in de spoel alleen is :
Z8 = \7R^ + X2
Wisselstroom aangesloten op een stroomkring met
capaciteit. — Wanneer wij een condensator laden door een
wisselspanning die een sinusvormig verloop heeft, zooals aan
gegeven in fig. 46, dan kunnen wij deze spanning, die een
maximale waarde heeft van Emax. voorstellen door een vector
Emax, die ronddraait met een snelheid van f omwentelingen
per seconde. De hoeksnelheid is dan 2 ir f radialen per seconde.
Gesteld dat wij de spanning op den condensator, die een
capaciteit heeft van C farads, aansluiten wanneer zij juist
van 0 in positieve richting aangroeit. (Punt 0 fig. 46). Aan
gezien de spanning op den condensator op ieder ©ogenblik
gelijk is aan de wisselspanning, zal dus een laadstroom
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I
circuleeren, die op ieder oogenblik evenredig is met de
spanningsverandering per seconde. De grootste verandering
per
seconde
zal
plaats hebben op
2-7lf£mnr
het oogenblik, dat
s'
de
spanning door
o
o—
~7V
de nul-waarde pas
seert, omdat daar de
kromme de grootste
steilheid
vertoont.
De stroom bereikt
____ _
derhalve zijn maxi
Fig. 46.
male waarde als de
spanning nul is en omgekeerd, want als de spanning maximaal
is, dus noch toe-, noch afneemt (de verandering per sec. = 0),
zal de laadstroom 0 zijn. In fig. 46 zijn de verschillende
waarden van dezen stroom aangegeven door de stippellijn
en we zien daaruit, aangezien in de eerste % periode, wanneer
de spanning 0 is, de stroom een maximale waarde heeft, dat
de stroom 90° voorijlt bij de spanning. Omdat de spanningstoename van den condensator per seconde evenredig is aan
de sterkte van den laadstroom, is deze op ieder willekeurig
oogenblik :
i = C (cap. cond.) X spanningsverandering per sec.
—

^AZA'

Noemen wij de maximale spanningsverandering x, dan zal
ook de grootste waarde, waartoe de condensator kan worden
geladen, zijn :
I = Cx.
Nu is de maximale spanningsverandering per seconde (zie
ook bladz. 109) gelijk aan de snelheid waarmede de vector
(fig. 46), die de spanningssinuslijn voorstelt, rond
■*—'max.
draait of aan 2 tt f Emax. volts. De maximale waarde waartoe
een condensator kan worden geladen is derhalve :
Imai.

2 77 ƒ Emax. X C
= 2 77 f C X Emax. Ampères.

De middelbare waarde is dan :
Im = 2 77 f C Em = o) C Em Ampères.
Gaan wij nog eens na, hoe wij bij de behandeling van
den wisselstroom de verhouding noemden van den stroom
tot de spanning, dan gaven wij daaraan den naam :
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weerstand

inductieve reactantie
en impedantie

toen er geen phase-verschil tusschen
spanning en stroom bestond ;
toen het phase-verschil 90° bedroeg
toen dat verschil minder dan 90° was.

Bij de lading van een condensator zagen wij, dat de laadstroom 90° voorijlde bij de laadspanning, zoodat het voor
de hand ligt, dat wij bij de verhouding tusschen stroom en
spanning, hier te doen hebben met een reactantie. Deze
noemen wij de capacitieve reactantie, die wij voorstellen door
het symbool Xc, terwijl wij ter onderscheiding voortaan de
inductieve reactantie zullen aanduiden met Xt.
F

Dus :

*-’m

Fm

11

2 7T f C Em

2 7T ƒ C

_

Ohm

waarin C de capaciteit van den condensator in Farads.
Wij zien uit een en ander, dat de inductieve reactantie en
de capacitieve reactantie: aan elkander tegengesteld zijn, omdat
door den invloed van de eerste een
------- !*
stroom ontstaat die 90° na-ijlt bij de
aangelegde spanning, terwijl door de -—
capacitieve reactantie een stroom
wordt opgewekt die 90° voorijlt. Zij
---- WvV---neutraliseeren elkander derhalve en
daarom wordt Xc beschouwd als zijnde
47
negatief ten opzichte van Xi.
Bovendien stellen wij vast, dat Xt recht evenredig is met f
en de zelfinductie, terwijl Xc omgekeerd evenredig is met f en
de capaciteit. Om dezelfde redenen als wij dat bij de zelf
inductie, die in een wisselstroomkring is opgenomen, hebben
aangetoond, gaat er in een condensator in een dergelijke keten
geen arbeidsvermogen verloren. Wat er gedurende de eerste
% periode bij de lading in gaat, komt er in de volgende
% periode bij de ontlading weer uit, enz. Kleine verliezen
treden wel op, doch deze zijn practisch te verwaarloozen.
Wisselstroom aangesloten op een keten met capaciteit en
weerstand in serie. — In fig. 47(a) is een keten voorgesteld
waarin een ohmsche weerstand 7? en een capaciteit C in serie
verbonden zijn. De wisselspanning, die noodig is om door R
een stroom te laten vloeien, is

Emi = lm R
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eveneens zal een wisselspanning :
Em2 1’m Xc

noodig zijn om den stroom door den condensator te laten
gaan (technisch is de uitdrukking „door” den condensator
niet juist, omdat er geen stroom door
gaat, doch zij wordt gemakshalve
gebezigd).
Om de bekende redenen zullen
de vectoren Eml en Em2 (fig. 47 b)
rechthoekig op elkaar geplaatst moeten
worden, terwijl Eml parallel loopt
aan den vector I,n die den stroom
C6)
voorstelt. De totaalspanning Em wordt
voorgesteld door den vector Em en
Fig. 47.
deze is gelijk aan :
Em

= i/e:
'

ni 1

2

+ Eni27
' =

kX2 R2 + I,n2 X?

= 4. l/R2 •FxZ’Voit.

In den driehoek (fig. 47c) voor het berekenen van de
impedantie hebben Wij de Xc lijn verticaal naar beneden
getrokken. Dit in verband met het feit, dat de capacitatieve
reactantie als negatief wordt be
schouwd ten opzichte van de inductieve reactantie.
X
z
c
Als de condensator en de weerstand
parallel verbonden zijn, zooals fig. 48
<c)
aangeeft, doen wij het best door
Fig. 47.
de stroomsterkten te berekenen die,
bij de beschikbare spanning, door
------ *■ ^771
de beide takken vloeien, terwijl zij
daarna bij elkander worden opgeteld,
^77Z
daarbij rekening houdende met de
k.
phase-verschuiving.
Laten wij eens nagaan hoe een en
ander in een vector diagram kan
-^7^2
worden voorgesteld (fig. 48 6). Om
dat de weerstand en de capaciteit
parallel zijn verbonden, hebben wij
(<z)
slechts met één spanning te doen en
Fig. 48.
aangezien er tusschen stroom en
spanning in den ohmschen weerstand geen phase-verschil
optreedt, valt de stroomvector I,ml samen met den spannings116

vector Em. Iml op schaal geteekend. Aangezien voorts in
den condensator tak een phase-verschil van 90° optreedt en
de stroom voorijlt bij de spanning Em, moet de stroomvector
Im2 rechthoekig op Em geplaatst en naar links getrokken
worden. Ook Im2 is op schaal.
De totaalstroom is dan gelijk
I
aan Im en kan berekend worden.
i
De hoek van phase-verschil tusschen Im en E,m is (p en I,n ijlt voor
IX
bij Em.
I
i
Aangezien er in den conden
&
I
sator geen arbeidsvermogen ver
i r
loren gaat, wordt deze geheel door
o
den ohmschen weerstand opge
nomen. Deze wordt in dezen
Fig. 48.
specialen stroomkring eenvoudig
weg verkregen door het product van spanning en stroomsterkte en dus :
arbeid per sec. = Em X /ml Watt.
Het zelfde resultaat kunnen wij ook bereiken door de volts
en ampères, die in den totalen stroomkring worden verbruikt,
met elkaar te vermenigvuldigen en dit product weer met den
arbeidsfactor.

Wisselstroom aangesloten op een stroomkring met weer
stand, zelfinductie en capaciteit in serie. — In fig. 49 a zijn
een ohmschen weerstand R, een zelfinductie L en een capaci
teit C in serie verbonden geteekend. Gemakshalve stelt 7? den
gezamenlijken ohmschen weerstand van de geheele keten voor,
ofschoon in werkelijkheid
----------b.v. de zelfinductie zoowel
^3\ ohmschen weerstand als in
ductieve reactantie bezit.
Wij zullen nagaan welke
/e
z.
spanning noodig is om een
stroom van Im Amp. door
Fig. 49.
dezen stroomkring te doen
vloeien. De stroom Im is dezelfde in de 3 samenstellende
deelen R. L en C. De spanning Eml = ImR, Em2 = ImXi en
£,„3 = Im Xo en nu is Zm in phase met Eml, terwijl
Im 90° na-ijlt bij Em2 en 90° voorijlt bij Em3.
Het vector diagram ziet er dus uit als aangegeven in
fig. 49 b. Omdat Em2 en Enl3 tegengesteld aan elkander zijn.
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is de spanning die den stroom doet vloeien door L en C gelijk
aan Em2 — Eni3 (of E,'m3
Emo ) .
Gesteld dat Ein2 grooter is dan Enl3, dan is de totaalspanning benoodigd voor de geheele keten :
p =
Em\2 + (EtH2 --- Ejn^)2 Volt

= V(/m^)2 + (/»%«—2 Volt
= /,» V«2 + (Xt—xTT2 Volt

Imp =

E,
dus:
I,n
Z = y/R2 4- (Xi — Xc)2 Ohm

ƒ Ohm.

fL

1

De grootheid (u» L —

I
I

I

\\

•*'

) is de resulteerende weerstand
van de inductieve en
capacitieve reactanties
in serie in een stroom
kring en als wij deze
voorstellen door X,
'77Z-/
krijgen we weer :
Z = yjR2+X2 Ohm.
Uit fig. 49 c zien wij
dat de arbeidsfactor

co C

I
I
I
I
I

i-i •
gelijk
is aan cos y =

O

Z:Z7Z-^ -£^3

Deze waarde vonden
wij ook reeds vroeger,
Fig. 49.
zoodat wij tot de conclusie komen, dat de arbeidsfactor voor iedere serieschakeling
(&)

i-i is
•
gelijk
aan
Z-z

De waarde van X zal afhangen van
1
het verschil tusschen co L en

u

X
I

o>

X

en indien ze aan elkaar gelijk zijn is
het verschil 0 en dan is ook :
Z = R ohm.

Het is duidelijk, dat Z nooit kleiner
kan zijn dan R. want of het verschil tusschen
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Cc)
Fig. 49.
co

L en

1
co C

positief of negatief is, het kwadraat is steeds positief en de
aldus verkregen waarde moet dan bij 7? worden opgeteld.
Omdat Xt rechtevenredig is met ƒ en Xc omgekeerd even
redig daarmede, zal er dus een bepaalde waarde van f zijn,
waarbij de beide reactanties gelijk en tegengesteld aan
elkander zijn gericht. Wanneer deze toestand heerscht, is de
stroomkring in resonantie bij deze bepaalde waarde van ƒ en
daarom wordt deze frequentie de resonantie frequentie
genoemd.
Uit 2 tt f L

=

1
2 7T/C

vinden

wij

voor

de

resonantie

frequentie :
2itfL X 2tf fC = 1.

t2 =

1
( 2 77)2 LC

f = ---- of 2 „ fof=2W77 =ƒ =- ü);L_
=
2 7T y/L C

yjLC

waarin L in Henry en C in Farads. Dit geval van resonantie
wordt spanningsresonantie of serie resonantie genoemd, omdat
bij deze schakeling de spanningen over Xc en Xt elkander
opheffen.
Bij het afstemmen van een stroomkring op een bepaalde
frequentie doen wij feitelijk niets anders als Xi en Xc aan
elkander gelijk maken. In dat
geval zal de capacitieve
-5 7^’c’c’/>r-zï/^’c>/^
reactantie van den conden
sator, de inductieve reactan
tie van de spoel opheffen.
Wij zagen boven, dat bij
resonantie
de
schijnbare
weerstand (impedantie) ge
lijk is aan den ohmschen z-^z.x z/vzs>
cx/^c/^zr
weerstand. Dit komt omdat
in een stroomkring, waar
R, Xi en Xc in serie zijn geschakeld, de tegen-E.M.K. van
zelfinductie 90° voorijlt bij den stroom en de spanning, die
noodig is om den stroom door den condensator te doen
vloeien, 90° na-ijlt bij dien stroom. De beide E.M.K.’n zijn dus
gelijk en tegengesteld gericht en heffen elkander op. De
opgedrukte E.M.K. wordt alleen gebruikt om den stroom door
den ohmschen weerstand te doen vloeien en wij zien, dat
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bij de resonantie frequentie stroom en opgedrukte spanning
in phase zijn fig. 50).
Het is duidelijk dat bij resonantie de stroom zijn maximale
waarde zal bereiken en dat iedere afwijking daarvan dien stroom
in waarde zal doen verminderen, omdat dan de impedantie zal
toenemen. Uit de formule voor Z blijkt, dat de keten bij
resonantie een groote selectiviteit voor stroomen heeft met
een frequentie die dicht ligt bij de resonantie-frequentie.
Stroomen, die een belangrijk daarvan afwijkende frequentiewaarde hebben, wordt den weg versperd. Dan wordt n.1.

2 TT f L —

2~TpC

zeer 9root' ^us Z ook. Wanneer wij de

waarden van Z berekenen bij verschillende frequenties,
dan krijgen wij een kromme als in fig. 51. Bij een frequentie a
is de impedantie het geringst. Wanneer wij den ohmschen
weerstand van de spoel begrooten op eenige honderden ohms,
terwijl de impedantie een waarde van
eenige duizenden ohms kan bereiken,
zal een blik op de kromme duidelijk
maken, dat bij frequenties, die veel ver
schillen van de resonantie-frequentie,
de ohmsche weerstand van den kring
weinig invloed heeft op de impedantie.
N
De laatste is dan practisch gelijk aan
de resulteerende reactanties, die op zich
zelf een groote waarde vertegenwoor
digen. Naderen wij echter dichter tot
de resonantie-frequentie, dan krijgt de
xx* £Q
r/e "v Ar^*/is
ohmsche weerstand een overheerschenden invloed, welke het grootst is bij
Fig. 51.
deze frequentie.
De weerstand van den kring (7?) wordt voorgesteld door
de hoogte van het laagste punt van de imp. kromme boven
de frequentie-as.
Vergrooten wij R, terwijl L en C constant blijven, dan
geeft de stippellijn in fig. 51 den invloed daarvan weer.
Bij R = 0 (een practische onmogelijkheid) zou de imp.
kromme de frequentielijn raken.
Wordt nu aan den stroomkring een zekere spanning aan
gelegd en wij berekenen de waarden van Im bij verschillende
frequenties door de bijbehoorende impedanties te deelen op
de spanning en wij zetten deze uit, zooals in fig. 52 is aan
gegeven, dan krijgen wij een kromme, die de resonantie120

kromme van den stroomkring wordt genoemd. /? is hierbij
constant.
Wij zien hieruit, dat bij het toenemen van de frequentie
de stroom eerst geleidelijk aan vermeerdert om bij een bepaalde
frequentie in eens sneller aan te groeien, terwijl hij de grootste
waarde bereikt bij de resonantie-frequentie. Daarna neemt de
stroom weer af. De kromme is niet symmetrisch van vorm en
is rond aan den top. Dit laatste komt omdat bij resonantie
R gelijk is aan Z en wan
neer nu ƒ een kleine ver
andering ondergaat, zal X
niet meer gelijk 0 zijn en
dus Z grooter zijn dan R.
Deze invloed ten opzichte
van R is echter te ver- *
waarloozen klein, zoodat
wij aan den top, bij deze
kleine frequentieverschil o
len, een klein gedeelte £
hebben dat horizontaal
loopt. Uit de formule op
bladz. 118 volgt, dat, hoe
kleiner R is, des te belangrijker een kleine ver
Fig. 52.
andering van f merkbaar
wordt. Voor een scherpe
resonantie-piek is een kleine R noodzakelijk.
De resonantie-frequentie wordt bepaald door het product
van zelfinductie en capaciteit en is dus onafhankelijk van den
weerstand. Deze laatste bepaalt alleen bij deze frequentie de
sterkte van den stroom bij een bepaalde spanning.

ï

Wisselstroom aangesloten op een stroomkring, waarin zelfinductie en capaciteit parallel zijn verbonden (zonder
weerstand).
Gemakshalve willen wij ons voorstellen, dat de stroomkring
van fig. 53, waarin een spoel met een zelfinductie van L Henry
en een capaciteit van C farad, geen weerstand heeft.
Het principieel verschil, dat bestaat tusschen een stroom
kring, waarin de condensator en de zelfinductie parallel zijn
geschakeld en waarop de stroombron is aangesloten, en dien
welken wij tot dusver beschouwden en waarin deze groot
heden in serie waren verbonden, is, dat de wisselspanning
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wordt aangesloten aan de uiteinden van den kring, gevormd
door L en C. en niet in den gesloten kring is opgenomen.

E

De stroom in de spoel is dan ZW1 = -—-en ijlt 90° na
Z, u [ L-,

bij de spanning, terwijl de stroom in den tak, waarin de
condensator is opgenomen = Im2 = Em X 2 tt f C en 90°
bij de spanning voorijlt. Het vector
diagram ziet er dus uit als aangegeven
in fig. 54. De beide stroomen hebben
een phase-verschil van 180° en zijn dus
tegengesteld aan elkaar gericht, zoodat
de resulteerende stroom is I] — I2 of
I2 — I]. al naar dat Ij
I2. Is de stroom
in den eenen tak (b.v. die waarin de
spoel is opgenomen) in positieve rich
ting, dan is hij in den anderen tak( waarin
C is verbonden) negatief en omgekeerd.

Fig. 53.

Uit :
7

—

1
2irfL
volgt, dat de stroom in L omgekeerd evenredig verandert
met f en uit :
ƒ 2 = Em X 2 irfC
volgt.dat de stroom in den Ctak recht evenredig verandert met/.
Verbinden wij dus aan den stroomkring van fig. 53 een
wisselspanning, waarvan de
frequentie wordt gevarieerd
tusschen een lage en een hooge
waarde, dan zal de stroom in L
van een hooge waarde dalen
tot een lage, terwijl die in C
van een lage tot een hooge
o
waarde zal stijgen. Er zal dus
een bepaalde frequentie be
Fig. 54.
staan, waarbij de stroomwaar
den aan elkaar gelijk zijn en deze is de resonantie-frequentie
van den stroomkring.
Wanneer
= Z2 is ook
E
— p X 2tt/C
2 7t[L
1 = (2 rfV-CI.
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(27rf)2 =

f =

CL
_ 1___

2 7T VCT

Deze waarde komt dus overeen met die welke wij vonden
voor de serie-resonantie.
Wij kunnen nu zeggen, dat een parallel stroomkring zonder
■weerstand, die in resonantie is met de frequentie van de
aangelegde spanning, geen stroom neemt van de stroombron,
omdat Ir —12 = 0. Dit is in de practijk niet bereikbaar,
omdat iedere stroomkring weerstand heeft, doch theoretisch
zou, indien deze niet aanwezig ware, een sterken wisselstroom
ontstaan zonder dat er in de aansluitdraden van de keten
naar de stroombron eenigen stroom zou vloeien.
Om dit te begrijpen denken wij terug aan hetgeen wij
vroeger opmerkten en wel dat het gemiddelde arbeids
vermogen van een zelfinductie zonder weerstand en een
ideale condensator nul is en dat wanneer eenmaal de wissel
stroom was begonnen te vloeien, geen verder arbeidsvermogen
noodig was om dezen toestand te handhaven.
In het magnetisch veld van de spoel en het electrostatisch
veld van den condensator is niettemin een hoeveelheid arbeids
vermogen verzameld en omdat er van buitenaf niets binnen
komt, moet dus de som van beide een constante grootheid zijn.
Omdat de stroom een
phase-verschil van 90°
vertoont met de aan
gelegde spanning, zal
op het oogenblik dat
O
de stroom door L een
maximum is, de span
ning aan den conden
sator 0 zijn. Het mag
netisch veld in de spoel
3r*;OO*r 777 dT^eyTTJ!is dus een maximum en
Fig.
55.
het electrostatisch veld
in den condensator
= 0 (zie fig. 55). Al het arbeidsvermogen is op dat oogenblik
aanwezig in het magnetisch veld van de spoel (J/a LI2). Zoo
verder redeneerende blijkt het, dat J4 periode later de stroom
nul en de spanning aan den condensator een maximum is.
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zoodat dan het geheele arbeidsvermogen in den condensator
is verzameld (4 C E2).
In het ideale geval, dat geen arbeidsvermogen verloren gaat
in warmteontwikkeling, wisselt in een stroomkring dit arbeids
vermogen iedere % periode tusschen spoel en condensator
en zullen dus de trillingen blijven doorgaan met onvermin
derde amplitude, 'zelfs wanneer de stroombron wordt weg
genomen. Men noemt deze trillingen ongedempt en omdat
zij zich zelf versterken heeten zij vrije trillingen, terwijl haar
frequentie als de eigen frequentie van den stroomkring wordt
aangeduid.
Wanneer er ongedempte vrije trillingen optreden is de
eigen frequentie gelijk aan de resonantie-frequentie. Evenmin
als er een slinger kan bestaan, die zonder verlies van
arbeidsvermogen kan blijven heen en weer slingeren, zoo
min is dit mogelijk bij een electrische slingerkring. Een zelfinductiespoel heeft steeds weerstand, evenals de condensator
en de verbindingsdraden, doch deze in mindere mate.
Wisselstroom aangesloten op een stroomkring, waarin zelfinductie, capaciteit en weerstand parallel zijn verbonden.
Wij zullen dus moeten nagaan hoe
de parallel stroomkring zich gedraagt,
wanneer daarin weerstand aanwezig is
en aangesloten is op een wisselspanning
met een constante amplitude, waarmede
hij in resonantie gebracht is. Wij nemen
dan waar, dat de opgewekte stroom
verwarming veroorzaakt in de spoel
vanwege haar weerstand en er wordt
dus arbeidsvermogen verbruikt. Nemen
wij op een bepaald oogenblik de stroom
bron weg, dan nemen de trillingen
langzamerhand in sterkte af en houden
Fig. 56.
in het laatst geheel op.
In fig. 56 hebben wij alle in de
parallel keten aanwezigen weerstand afzonderlijk voorgesteld
door R, die inductie-vrij wordt verondersteld. Deze stroom
kring is electrisch gelijkwaardig aan dien van fig. 53. De
eigenschappen van een stroomkring waarin een zelfinductie
is opgenomen in serie met een inductievrijen weerstand
(hetgeen hetzelfde is als een spoel, die zoowel zelfinductie
als weerstand bezit) hebben wij reeds nagegaan.
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Omdat de stroomkring ook weerstand heeft, zullen de beide
stroomen, nl. die welke in de spoel en in den condensator
optreden, niet tegengesteld aan elkaar gericht zijn (de een 90°
voor, de andere 90° achter bij de spanning), doch het phaseverschil zal minder zijn. Daarom moet met behulp van het
vector parallelogram de totaalstroom worden vastgesteld. Het
is bekend, dat in de zelfinductiespoel bij het grooter worden
van [ de stroom afneemt terwijl hij in den condensator-tak
toeneemt. Houden wij nu ƒ en L constant, terwijl wij C
varieeren, dan zal de condensatorstroom dus alleen ver
anderlijk zijn. En aangezien deze recht evenredig is met de
capaciteit, zal de resulteerende (totale) stroom zich evenredig
met de capaciteit in phase en sterkte wijzigen. Er is een
bepaalde waarde van C, waarbij de totaalstroom een minimum
is en deze stroom is in phase met de aangelegde spanning.
Wanneer dit plaats vindt is de stroomkring in resonantie met
de frequentie. Wij spreken hier dan ook wel van stroomresonantie. Bij parallel-resonantie is de totaalstroom in de
uitwendige keten kleiner dan de stroom in de spoel. Dit komt
omdat de stroomen in den condensator en de spoel tegen
gesteld aan elkander gericht zijn ten opzichte van de uit
wendige keten en dus elkander in dien kring trachten op
te heffen.

Uit

I =

E
Z

volgt, dat wanneer I een minimum is, Z een maximum moet
zijn bij parallel-resonantie. Dit is precies andersom als wij
vonden bij de serie-resonantie, waar Z een minimum was en
/„! dus een maximum.
Bij parallel-resonantie biedt dus de stroomkring een hooge
impedantie aan stroomen, die een frequentie hebben, die gelijk
is aan of de resonantie-frequentie dicht naderen, terwijl hij
stroomen met frequenties die daarvan verschillen gemakkelijk
doorlaat. Men noemt een dergelijken stroomkring ook wel
sperkring.
Bij den serie-stroomkring zijn de stroomen door L en C gelijk
en berekenen wij de spanningen die noodig zijn om deze
stroomen te doen optreden. Hoe groot die stroomen ook zijn,
het blijkt dat bij resonantie de spanningen elkander opheffen,
zoodat de totaal impedantie 0 is. Indien er geen weerstand is,
zal de serie-stroomkring als ’t ware een kortsluiting beteekenen
125

voor de stroomen met frequenties die overeenkomen met de
resonantie-frequentie.
Bij den parallel-stroomkring is de spanning op L en C gelijk
en berekenen wij de stroomen die door £ en C vloeien en
ofschoon zij individueel een groote waarde kunnen hebben,
heffen zij elkander op bij resonantie. De stroombron levert
dus, ongerekend de grootte van de aangelegde spanning, geen
stroom, waaruit wij de conclusie trekken dat de gezamenlijke
impedantie oneindig groot is.
Wegens zijn lage impedantie wordt de serie-verbinding bij
voorkeur daar gebezigd, waar het overige deel van de keten,
waarvan zij deel uitmaakt, een lage impedantie heeft of waar
deze serie-verbinding geheel onafhankelijk van andere kringen
wordt aangewend, zooals b.v. de afgestemde roosterkring van
een ontvanglamp, die inductief gekoppeld is aan de antenne.
(Zie deel II.)
De parallel kring daarentegen heeft bij resonantie een hooge
impedantie en wordt daarom gebezigd op die plaatsen, waar
het overige deel van den stroomkring, waarmede hij in serie
is verbonden, een hoogen weerstand of hooge impedantie heeft.
Een voorbeeld hiervan is de afgestemde anodekring, die in
serie is verbonden met den hoogen weerstand, die de ruimte
tusschen plaat en gloeidraad in een lamp biedt aan h.f. stroomvariaties.
Serie-resonantie wordt gebruikt als wij de frequentie, die de
resonantie-frequentie is, noodig hebben omdat deze wordt
doorgelaten.
Bij parallel-resonantie wordt deze f juist tegengehouden en
dus zullen wij een dergelijken kring gebruiken om een storende
frequentie weg te werken.
De impedantie van een sperkring is gelijk aan :

z=

L
CR

waaruit wij dus vaststellen, dat de impedantie omgekeerd
evenredig is met den ohmschen weerstand van de spoel en
evenredig met de verhouding die er bestaat tusschen de zelfinductie en de capaciteit. Was R = 0, dan zou Z oneindig
groot zijn en zou er, zooals wij reeds eerder zagen, in de
keten geen stroom binnenkomen of er uit verdwijnen.
Ofschoon in een parallel-kring bij resonantie de Z een
maximum is en de stroom een minimum, in tegenstelling met
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den serie-kring, zal niettegenstaande dit feit in beide kringen
de selectiviteit toenemen bij het gebruik van een L waarde,
die groot is ten opzichte van C, bij een bepaalden h.f. weer
stand in den gesloten kring. Dit volgt uit de omstandigheid,
dat de resonantie-frequentie wordt bepaald door het product
van L en C. Dus als L tweemaal zoo groot wordt gemaakt
en de C gehalveerd, is het product hetzelfde en de kring kan
nog op dezelfde f worden afgestemd. Wanneer daarbij de R
niet toenam zou de stroom, die in den kring circuleert bij
resonantie, onveranderd blijven en derhalve de spanning op C
worden verdubbeld.
Om een zoo groot mogelijke spanningsverhooging te krijg
_en,
is een groote L en een kleine C
" voordeelig, doch jammer
genoeg beteekent een groote
*
L ook een groote R. waar
s
door de spanningsverhooö
ging gedeeltelijk weer teniet
wordt gedaan, wegens de
vermindering van I. In de
practijk moet een comprimis
worden aangegaan. Meestal
is C variabel en L vast en
nu wordt de waarde van L
zóó gekozen, dat de kleinste
f (grootste X), waarop de
te X
u
ontvanger moet worden af
gestemd, een variabele C
noodig heeft waarvan de
maximale capaciteit 0.00025
O
tot 0.0005 p.fd bedraagt.
Fig. 57.
Een afgestemde kring met
een variabele C geeft de
grootste spanningsverhooging bij een groote ƒ waarde (kleine
A) wanneer het in gebruik zijnde deel van C klein is, terwijl 7?
constant wordt gehouden.
Wij kunnen dit het eenvoudigst aantoonen door twee
stroomkringen A en B te beschouwen (van het type zooals
afgebeeld in fig. 53), die beide afgestemd zijn op dezelfde
frequentie, doch waarvan b.v. in kring A de L waarde 2 X
zoo groot is als in kring B, terwijl de C waarden zich resp.
verhouden als 1 : 2. In beide gevallen is het product LC gelijk,
zoodat de beide kringen op dezelfde golflengte zijn afgestemd.
Bij resonantie zullen de stroomwaarden gelijk zijn aan
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CR

L
amp., wanneer Imp = - -r . Bij frequenties, die
L
CR
CK
van de resonantie-frequentie eenigszins verschillen, is de
stroomsterkte :

E X

I =

_E_
2 7T ƒ Zz

— 2 ir f C E Amp.

Wij berekenen voor beide kringen de stroomwaarden bij
verschillende frequenties, die boven en beneden de resonantiefrequentie liggen en wanneer wij nu voor elk deze gaan
vergelijken met de kleinste daarbij verkregen waarde (n.1. die
bij de resonantie-frequentie), dan ontstaan twee krommen
A en B, zooals fig. 57 laat zien.
Kromme A geeft de resultaten voor het geval, dat de verL
C
houding j^-groot is, kromme B voor dat, waarbij -y
C
rgroot is. Wij zien dus dat bij kromme A de selectiviteit het
grootst is.
Bij serie-resonantie is de resonantie-frequentie onafhankelijk
van den weerstand, bij parallel-resonantie is dit niet het geval,
ofschoon de verandering van f, (welke bepaald wordt door
1
—) bij kleine waarden van R. niet belangrijk is.
2 7r yjLC
Bij serie-resonantie is de stroom omgekeerd evenredig met
den weerstand, terwijl bij parallel-resonantie de stroom recht
evenredig is met den weerstand.
Noot: Het verband tusschen een draaiende rechte lijn of vector en de
sinuslijn wordt duidelijk uit fig. 58. De omtrek van den cirkel is verdeeld in
12 gelijke deelen, terwijl de 12 stralen, de achtereenvolgende standen van
den draaienden vector voorstellen. Een horizontale lijn wordt getrokken door
het middelpunt van den cirkel en naar rechts toe verlengd. Vanaf 0 wordt
deze lijn in 12 gelijke deelen verdeeld. Vervolgens trekken wij horizontale
lijnen vanaf de punten 1, 2, 3 enz. van den cirkelomtrek, die de loodlijnen,
opgericht op de horizontale lijn door het middelpunt van den cirkel, snijden
in A, B, C enz. Verbinden wij nu de punten A, B, C enz., dan ontstaat
de sinuslijn.
Uit deze constructie leeren wij :

1°. de maximale hoogte van de sinuslijn is gelijk aan den straal van den
cirkel = lengte van den vector :
2°.
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één complete omwenteling van den vector komt overeen met een
complete sinuslijn.

Als wij een sinuslijn de verhouding tusschen een willekeurige grootheid en
den tijd willen laten weergeven, kunnen wij dit doen door een rechte lijn
voortdurend met constante snelheid om haar eene uiteinde te laten rond
draaien. Als wij b.v. een wisselstroom hebben met een maximum sterkte
van 10 amp. en met een frequentie 50, kunnen wij dezen voorstellen door
een rechte lijn met een lengte van 10 cm, die om haar eene uiteinde
ronddraait met een snelheid van 50 omwentelingen per seconde. In fig. 59
stelt de sinuslijn een wisselstroom voor met een amplitude van Imaj) amp.
De vector OA, die deze stroomsterkte voorstelt, is in lengte gelijk gemaakt
aan Imax op een schaal die dezelfde is, als waarop de sinuslijn is samen
gesteld. Is de frequentie van den stroom f, dan wordt verondersteld, dat
de vector ronddraait met een snelheid van ƒ omwentelingen per sec. Op
2
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Fig. 58.
een oogenblik x, heeft de stroom een sterkte van i'i = IniiIO»I — AB Amp.
Nu is echter :
AB = ^jom, _ sin
OA
‘ inai
1mom ---- max sin (p
of in woorden :
De stroom verandert sinusvormig met betrekking tot den hoek
welke
met den tijd steeds grooter wordt.
In de wisselstroomtechniek komen we vaak het getal 2 ‘<f tegen en
aangezien dit van veel belang is, zullen wij nagaan, hoe het uit den
draaienden vector ontstaat.
In fig. 59 hebben wij den steeds grooter wordenden hoek, die de vector
OA maakt, gemeten in radialen en deze waarde op de horizontale lijn
afgezet. De sinuslijn is dus
niet geconstrueerd op een
schaal, vergeleken met den
tijd, doch met boekwaarden,
',c' I
gemeten in radialen. De
o
x
horizontale lijn is dan gelijk
aan 2 tf radialen. Eveneens
kan de horizontale lijn verFig. 59. deeld worden in graden.
Deze verdeeling in graden
of radialen in plaats van tijd heeft het voordeel, dat zij goed blijft voor
iedere frequentie.
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Is het aantal omwentelingen, dat de vector per seconde maakt /, dan
zal deze dus iedere seconde een boog doorloopen van 2 ƒ radialen.
Het getal 2 ƒ noemden wij de hoeksnelheid of cirkelfrcquentie.
Na t seconden zal de hoek <p gelijk zijn aan 2 'tt [ t radialen en
bedraagt de stroomsterkte op het tijdstip t:
hnom = Jmax sin 2 77

= hnar sin

Amp.

AmP-

Wattlooze stroom.
Als in een wisselstroomkring de stroom, hetzij 90° achter of voor is
bij de E.M.K., kan men den stroom beschouwen als te zijn samengesteld
uit twee afzonderlijke stroomen, waarvan de een in phase is met de E.M.K.
en de andere daarmede 90° uit phase.
Eveneens kan een E.M.K. beschouwd worden te bestaan uit twee
E.M.K.'n, waarvan de een in phase is met den stroom .en de andere 90°
uit phase. In het vector diagram van fig. 60 is ILm1 in phase met Era,
terwijl Im9 met Em een phaseverschil van 90° heeft.

Anl=7m cos
Jm2=Im COS (90° — <p)
= Itn sin <p.
Omdat Iml in phase is met Em is :

A = EmXIml Watt
= EmX Im cos? Watt.
Ook is, omdat Im2 90° uit phase is:
A = Em X Im2 X cos 90° Watt
= 0 Watt.
De stroom Im2 = /m sin <p
verricht geen arbeid en wordt
wattlooze stroom genoemd. In
stroomkringen met zelfinductie,
waarin dus de stroom bij de
spanning na-ijlt, wordt de watt
looze stroom wel de magnetiFig. 60.
seerende stroom genoemd, omdat
deze stroom het magnetische veld
tot stand brengt, waarvan de E.M.K. van zelfinductie afhankelijk is.
Bij een voorijlenden stroom, dus wanneer er capaciteit in den kring
aanwezig is, wordt de wattlooze stroom met den naam van laadstroom
aangeduid.
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HOOFDSTUK VII.

DYNAMO’S EN MOTOREN.

Van de behandelde inductie-verschijnselen werd door
Pacinotti en later door Gramme, gebruik gemaakt om
electrische stroomen op te wekken. Zij wonden koperdraad
om een week ijzeren ring en lieten dezen ring draaien
tusschen de polen van een magneet. Daarmede legden zij den
grondslag voor de magneto-electrische machine, thans meer
algemeen dynamo geheeten. Zij construeerden, door het
aanwenden van een collector, de gelijkstroom-machine, waarop
wij later terugkomen.
Indien men op een weekijzeren ring een aantal draadklossen schuift, welke in zichzelf gesloten zijn en men laat
dezen ring draaien in een magnetisch veld, zoodanig dat hij
een veranderend aantal krachtlijnen snijdt, b.v. door hem
tusschen de polen van een sterken magneet, veldmagneet
geheeten, te doen roteeren, dan zullen in die klossen elec
trische stroomen ontstaan, welke telkens van richting ver
anderen : wisselstroomen.
Van de noordpool uit gaan de krachtlijnen door het weekijzer naar de zuidpool (zie figuur 61). Draait het anker
volgens den pijl, dan blijven die krachtlijnen op hun plaats.
Komt de winding a op de plaats waar b zich bevindt, dan
gaan er minder krachtlijnen door, en door dit afnemen van
het aantal krachtlijnen (of krachtstroom) wordt een E.M.K.
geïnduceerd, die gezien in de richting der krachtlijnen, van
links, dus als de wijzers van een uurwerk loopt. Van c naar d
nemen de krachtlijnen toe, hierin wordt dus een stroom
geïnduceerd, gezien in de richting van de krachtlijnen, tegen
de wijzers van een uurwerk. Er worden dus telkens stroomen
in tegengestelde richting verkregen, terwijl op twee plaatsen
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de winding stroomloos zal zijn, dit geschiedt op de plaats,
waar de draaiende winding van den invloed van de zuidpool
naar dien van de noordpool en omgekeerd overgaat, d.i. dus
op de neutrale zóne.

e

c

z

N
>

b

r
a

Fig. 61.

Zou de ring geheel met draad omwonden zijn, welks
uiteinden aan elkaar gesoldeerd zijn, dan zal de winding in
zijn geheel stroomloos zijn, daar de opgewekte spanningen
zich op de neutrale zóne zullen neutraliseeren. Ten einde
dit duidelijk te maken, kan het nuttig zijn, zich den ring
voor te stellen te zijn verdeeld in twee gelijke helften, en wel
volgens de neutrale lijn. Dit is een rechte lijn, die door het
middelpunt van het anker gaat en hierop liggen de windingen,
waardoor het grootste aantal krachtlijnen gaat.
Elke helft draagt een gelijk aantal wikkelingen. In de ééne
ringhelft, b.v. de helft welke voor de noordpool van den
veldmagneet ligt, wordt in elke winding een E.M.K. opgewekt,
deze E.M.K. is in alle wikkelingen gelijk gericht en geeft een
E.M.K. aan het uiteinde, die de som is van de E.M.K.’n in de
afzonderlijke wikkelingen opgewekt. In de andere ringhelft,
welke voor de zuidpool van den veldmagneet ligt, geschiedt het
zelfde, met dit verschil, dat de E.M.K. tegengesteld is aan
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die in de andere ringhelft. Op de neutrale lijn komen van
beide ringhelften de E.M.K.’n samen, doch ze zijn tegen
gesteld gericht en zullen elkaar dus opheffen. Bij het passeeren
van de neutrale lijn, verandert het toenemen van het aantal
snijdende krachtlijnen in afnemen van dat aantal, terwijl
de richting dezer lijnen gelijk blijft, zoodat op dat punt
de stroom van richting omkeert en dus een ©ogenblik
nul is.
Een nog duidelijker beeld zal het geven als men van elke
r:inghelft de wikkelingen stuksgewijze als elementen beschouwt
(Zie fig. 62). In de
ééne helft dus een
aantal serie geschakel
N
de elementen, in de
andere helft eveneens
een seriebatterij, doch
met tegengestelde E.
V
M.K. Het effect is nu
I
gelijk aan twee gelijke
seriebatterijen,
welke
in oppositie zijn ver
bonden, dus nul, zoo
lang er geen buitenver
binding tusschen + en
— is aangebracht.
Indien men echter
beide pluspolen en bei
'WWWWV'------------------------ >
de minpolen (zie fig.
Fig. 62.
63) door een sluitdraad verbindt, zal de batterij wel stroom geven, we hebben nu
een parallelschakeling van twee gelijke seriebatterijen. Dit
zelfde kan bereikt worden, door van de windingen op den ring
gedeeltelijk de isolatie weg te schuren, doch zóó, dat niet de
onderlinge isolatie der windingen wordt verbroken. Zou men
op bovengenoemde keerpunten een inrichting aanbrengen
(borstels) waardoor de stroom kan worden afgenomen, dan
zal men stroomen waarnemen, die steeds in dezelfde richting
vloeien.
Men kan natuurlijk in plaats van enkele windingen ook
een serie klossen gebruiken, welke achter elkaar (serie) zijn
geschakeld.
Deze stroom, gelijkstroom genaamd, wordt op de volgende
manier verkregen :
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Om de as, welke den ring doet draaien, wordt, geïsoleerd
van deze, een inrichting aangebracht, met evenveel koperen
strooken, (lamellen genaamd) als er draadklossen op den ring
zijn, terwijl ook deze lamellen alle weer ten opzichte van
elkaar geïsoleerd zijn. Men bevestigt nu het begin der winding
van de eerste klos aan één der koperen strooken en het einde
aan de volgende strook ; de beginwinding van klos 2 aan de
tweede koperen strook, waaraan de eindwinding van klos 1

/ƒ

1

-»■

+

+

+

+++ +

Fig. 63.

was gesoldeerd, enz., zoodat dus aan elke strook of lamel de
begin- en de eindverbinding van de op elkaar volgende klossen
zijn bevestigd.
Aan de lamel, waaraan de beginwinding van den eersten
klos is bevestigd, wordt ten slotte
de eindwinding van den laatsten
-a
klos vastgehecht, zoodat alle
y 1\
~A 3
windingen door middel van de
/Ö 2)
koperen lamellen achter elkaar
j | zijn geschakeld, dus een serieMz?
verbinding. Deze inrichting van
\5/.
~/ f
lamellen, wordt in haar geheel
collector of commutator genoemd
(zie figuur 64).
Fig 64
Op dezen draaienden collector
rusten twee diametraal tegenover
elkaar liggende borstels, die in houders zijn bevestigd en
waartusschen de buitenverbinding is aangebracht. Zij zijn
zoo geplaatst, dat zij steeds in verbinding staan met de

;03
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wikkelingen, die het grootste aantal krachtlijnen omsluiten,
dus op de neutrale lijn, waar de stroom van richting verandert.
Vergeleken bij het voorbeeld van fig. 63 is dit dus op de
plaatsen met + en — aangeduid.
Op het oogenblik dat de borstel op twee segmenten van
den commutator tegelijk rust, is de daartusschen verbonden
spoel kortgesloten en wekt dus geen E.M.K. op. Het zal van
de breedte van de borstels ten opzichte van die der lamellen
en van het aantal spoelen op het anker (even of oneven)
afhangen of er één of 2 spoelen tegelijk worden kortgesloten.
Hierdoor ontstaan stroomstooten.
Opgemerkt dient te worden, dat de borstels niet juist op de
neutrale lijn zijn aangebracht, doch iets verder in de richting
van de beweging. De neutrale lijn staat dus niet loodrecht op
de magneetpolen.
Door den ankerstroom wordt het ijzeren anker een magneet
met een noordpool en een zuidpool ; de wet van Ampère leert
ons waar de noord- en waar de zuidpool zal worden gevormd.
Deze ankerpolen staan rechthoekig op de polen van den veldmagneet. Er ontstaat dus een koppel van krachten, onder den
invloed van dit koppel wordt de neutrale lijn een weinig ver
schoven in de richting van de beweging, zoodat door de zoo
genaamde ankerreactie, de neutrale lijn niet meer loodrecht
op de oorspronkelijke krachtlijnen ligt, doch de plaats waar
de stroom in het anker van richting keert wordt iets ver
schoven, zoodat ook de borstels iets verschoven moeten
worden. Hoe ver die verschuiving moet plaats vinden, hangt
af van de magneetkracht, van het veld en van de ankerreactie en is dus bij verschillende stroomsterkten veranderlijk.
Practisch verschuift men de borstels zoover tot geen vonken
optreden tusschen collector en borstel.
De stroom in den sluitdraad, d.i. de draad, die verbonden
is aan de borstels en waarin de energie verbruikt moet
worden, zal dus als die draad gesloten is, steeds in dezelfde
richting vloeien. In eiken klos wordt n.1. zooals uit fig. 65
blijkt, een E.M.K. opgewekt, die de electriciteit naar den
afnemenden borstel zal drijven, zoodat we daar een totaal
E.M.K. krijgen, evenals bij een aantal serie geschakelde
galvanische cellen. Men neemt nu bij een genoegzaam aantal
klossen, van eiken borstel een serie gelijk gerichte stroomen
af, een gelijkstroomdynamo levert een pulseerenden gelijk
stroom, in tegenstelling met elementen welke een continu-*
gelijkstroom geven ; hoe sneller de pulsaties hoe meer de
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stroom op een gewonen gelijkstroom gaat gelijken. In figuur 65
zijn de draadklossen voorgesteld door enkele windingen.
Tracht men met de hand den ring te doen draaien, dan
zal, als de sluitdraad niet! gesloten is, alleen de wrijving
moeten overwonnen worden, hetgeen weinig kracht vereischt,

-

0 -

Fig. 65.

want de dynamo kan nu geen stroom en dus geen energie
leveren. Is deze sluitdraad echter wel gesloten, dan zal men
zeer krachtig moeten duwen, omdat de geïnduceerde stroomen
de rotatie van den ring trachten tegen te gaan. De wet van
Lenz leert ons : beweegt een geleider zich in een magnetisch
veld, waarbij hij krachtlijnen snijdt, dan heeft de geïnduceerde
stroom een zoodanige richting, dat hij de beweging van dien
geleider tegenwerkt.
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CYLINDER EN TROMMELANKER.

I

3

Daar niet de geheele draadwinding volkomen door het veld
van den magneet wordt geïnduceerd,
doch alleen dat deel, dat naar den
veldmagneet is toegekeerd, heeft men
het idee van ringanker laten varen en
een cylindervormig anker gecon
Fig. 66.
strueerd, (fig. 66 en 67), waarin
groeven gemaakt zijn, waarin de
draadwindingen liggen. De E.M.K. van een dynamo is
evenredig met het aantal draden op den buitenkant van het
anker, het aantal toeren en met de sterkte van het veld. De
totale opgewekte E.M.K. kan worden uitgedrukt in volts, in
de formule :
E =

No_2< TV X n
10*

waar 7V0 het aantal krachtlijnen aangeeft,
N het aantal draden op den buitenkant van het anker,
n het toerenaantal van het anker.
108 krachtlijnen zijn noodig om een E.M.K. van een volt te
leveren, indien er maar één draad op het anker was gelegd,
(bijv, één koperen staaf) en het anker één toer per sec.
maakte. (Deze formule gaat op voor het hier bedoelde trommelanker zoowel als voor het beschreven ringanker).
Figuur 66 stelt een dubbel T anker voor ; het dankt dien
naam aan zijn vorm.
De permanente magneet werd vervangen door een electromagneet, voorzien van poolschoenen, die een zoodanigen
vorm hebben, dat zij het anker i.c. den weekijzeren cylinder
zeer nauwomsluiten,
dit geschiedt om de
strooiing der kracht
/
/
lijnen tegen te gaan,
l
i
d.w.z. om de kracht
\
‘
lijnen te beletten,
j'
buiten het anker om
Fig. 67.
door de lucht te
gaan; ze hebben dan
geen nut. Ook verzwakt de luchtspleet den krachtstroom.
Vandaar dat de tusschenruimte zoo smal mogelijk moet zijn.
Verder is het niet noodig, dat het anker ingesloten wordt
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door twee polen van één veldmagneet. Behalve tweepolige
machines construeert men ook meerpolige machines. Het
aantal borstels houdt daarmede meestal gelijken tred, ten einde
telkens op de juiste plaats den stroom af te voeren ; immers
een 4-polige machine zal 4 neutrale zónes hebben, dus ook
4 borstels, een 8-polige machine 8 enz. De borstels, welke nu
tegelijkertijd de overeenkomstige stroomen afvoeren, zijn
onderling verbonden. (Er zijn echter ook meerpolige machines,
die toch maar 2 borstels hebben). Naar gelang de energie,
welke de machine moet leveren, worden meer-polige dynamo’s
gebouwd. Het zij echter voldoende te weten, dat tot ongeveer
10 Kilowatt, men van tweepolige, soms meerpolige machines
gebruik maakt ; boven de 10 Kilowatt worden echter steeds
meerpolige machines gebruikt.
Meestal worden de veldmagneten gemagnetiseerd door
stroom van de dynamo zelf. Het begin van de werking van
de dynamo, dat aanloopen genoemd wordt, kan als volgt
verklaard worden : In de veldmagneten en ook in het anker
blijft eenig remanent magnetisme. In de veldmagneten is dit
magnetisme veel sterker dan in het anker. Het anker wordt
voortdurend omgemagnetiseerd en kan alleen het magnetisme
behouden, dat bij het tot stilstand komen door de veld
magneten daarin werd geïnduceerd. De veldmagneten echter
worden sterk gemagnetiseerd en steeds in denzelfden zin.
Wordt het anker door een kracht van buiten in rotatie
gebracht, dan zullen door het remanent magnetisme van de
veldmagneten zwakke inductie-stroompjes worden opgewekt
in de ankerwindingen. Deze zwakke inductie-stroomen zullen
dit magnetisme zeer snel opvoeren, dit versterkte magnetisme
zal op zijn beurt de inductie-stroomen versterken, totdat na
zeer korten tijd een maximum zal zijn bereikt.
VERSCHILLENDE SOORTEN GELIJKSTROOMDYNAMO’S.

Naar gelang van de wijze, waarop veld-, ankerwindingen
en buitenweerstand ten opzichte van elkaar zijn geschakeld,
onderscheidt men serie-dynamo’s, shunt-dynamo’s en compound-dynamo’s. De wijze van schakeling houdt verband
met het gebruik, dat van deze machines zal worden gemaakt.
De verschillende schakelingen zullen duidelijk blijken uit
figuur 68.
Bij de serie-machine gaat de stroom van een der borstels
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om de beenen van den veldmagneet ; vervolgens door den
sluitdraad, om weer terug te keeren op den tweeden borstel,
De spanning aan de klemmen zal dus lager zijn, dan de
spanning tusschen de borstels.
De klemspanning is hier veranderlijk, naarmate de weerstand in den sluitdraad verandert.
Tot goed begrip van klemspanning bij een dynamo diene,
(hoewel dit hetzelfde verschijnsel is, als reeds bij de
galvanische cellen werd behandeld) het volgende:
Is de sluitdraad niet gesloten, dan is er ook geen verlies,
noch in den sluitdraad noch in den inwendigen weerstand, de
klemspanning is dus gelijk aan de totale E.M.K.
Is de sluitdraad echter gesloten, dan zal een deel van de
E.M.K., welke in de machine wordt opgewekt, worden
verbruikt om den inwendigen weerstand van de machine te

V

~K'

K
e

S keent

Gom-ftuunct

Fig. 68.

overwinnen, het overblijvende deel, de werkelijke klemspanning, wordt verbruikt in den sluitdraad. Hieruit volgt, dat
de klemspanning gelijk is aan de electromotorische kracht
welke de machine levert, verminderd met het verlies als
gevolg van den inwendigen weerstand.
Is de sluitdraad niet gesloten, dan geeft de machine geen
stroom, er is dan ook geen spanningsverlies wegens
inwendigen weerstand, de klemspanning is dan gelijk aan de
geheele electromotorische kracht der machine. Zijn de beide
verbindingsklemmen kort gesloten, dus zonder weerstand, dan
is de klemspanning nagenoeg nul, omdat de uitwendige
weerstand bijna nul is. Het spanningsverlies in de machine
is dan nagenoeg gelijk aan de E.M.K.
Zooals reeds werd opgemerkt, staan ankerwikkeling, veldwikkeling en buitenketen in serie. Ten einde deze machine te
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laten aanloopen, is het noodig, dat de sluitdraad of buiten
keten gesloten is, wijl er anders geen circuit is. De machine
zal het snelst op normale spanning zijn, als de buitenketen
betrekkelijk weinig weerstand bevat ; het ligt voor de hand,
dat de magneten dan het meest bekrachtigd worden, daar de
volle stroom door de veldwikkelingen gaat, zoodat de spanning
hoog zal zijn. Daar een serie-dynamo betrekkelijk weinig
windingen dik draad bevat, zal men inzien, dat bij lagen
weerstand in de buitenketen de stroomsterkte groot zal zijn,
hetgeen nadeelig kan worden. Wordt de weerstand in den
sluitdraad te klein, dan zal door de grootere stroomsterkte de
veldsterkte aangroeien, het krachtveld neemt dus toe en de
spanning zal hooger worden, waardoor de stroomsterkte ook
in de buitenketen evenredig toeneemt. Wordt de weerstand
in de buitenketen zeer klein (kortsluiting), dan zal op een
zeker oogenblik de veldsterkte niet verder toenemen. Dit
geschiedt als de magneten verzadigd zijn, de stroomsterkte
in de machine en in den sluitdraad zal zeer groot worden,
zoodat de geleidingen warm worden (/27?t) en de machine
onbruikbaar wordt. Is daarentegen de weerstand in den
sluitdraad te groot, dan wordt de stroomsterkte in de veldwikkeling zeer klein, waardoor het magnetisch veld wordt
verzwakt en de spanning zal afvallen.
Deze machine leent zich uitsluitend voor een gelijkmatige
belasting en is ongeschikt voor het laden van accumulatoren.
Neemt n.1. de spanning van den accumulator onder lading
toe, dan zal de spanning van de machine regelmatig afnemen ;
is de spanning van de dynamo van dien aard, dat op een
gegeven oogenblik de accuspanning die van de dynamo te
boven gaat, dan zal de dynamo worden omgepoold (de polen
van de dynamo worden door den accustroom omgekeerd),
machine en accu staan dan niet meer met de gelijknamige
polen tegen elkaar, zoodat de accu zich ontlaadt via de
dynamo en deze zelfs als motor kan doen draaien.
Bij de shuntdynamo gaat de stroom van de borstels om de
beenen van den magneet, terwijl de sluitdraad als nevensluiting ook met de borstels is verbonden, hetgeen een shunt
wordt genoemd. Hier is de klemspanning gelijk aan de
spanning tusschen de borstels. Deze zeer practische machine
heeft bovendien steeds een regelbaren weerstand in de veldwindingen, daar bij toenemend stroomverbruik de klem
spanning aanzienlijk kan dalen.
Zooals uit het schema valt op te maken, kan deze machine
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aanloopen bij open sluitdraad. De veldwikkelingen hebben,
in tegenstelling met de serie-dynamo, veel weerstand (vele
windingen dun draad), de stroomsterkte in het veld is
bijgevolg niet groot, het product van het aantal windingen
en de stroomsterkte levert echter voldoende ampèrewindingen.
Bevat de buitenketen weinig weerstand, dan zal door de
stroomverdeeling
(veldwindingen en buitenketen staan
parallel) de meeste stroom door de buitenketen gaan, waar
door de veldwindingen minder stroom krijgen en het kracht
veld zal afnemen, de spanning in de buitenketen neemt dan
ook af ; wordt de buitenketen kort gesloten, dan zal het veld
nagenoeg geen stroom nemen, zoodat de veldsterkte wegvalt
en dus ook de spanning in de buitenketen. De machine kan
echter zonder gevaar blijven draaien. Wordt de weerstand
in de buitenketen grooter, dan zal er meer stroom door de
veldwindingen gaan, de veldsterkte groeit aan en dus ook de
spanning in de buitenketen. Wordt de weerstand in de
buitenketen zeer groot, dan zal de spanning op zeker
oogenblik niet verder aangroeien ; dit gebeurt als de veldmagneten verzadigd zijn. Daar het aantal ampère-windingen
groot is, zal de weerstand in het veld groot zijn, zoodat de
meeste stroom door de verbruiksketen wordt gedreven en
nuttig gebruikt kan worden. Deze machine levert bij niet al
te groote wijziging in de belasting constante spanning ; daar
het veld immers grooten weerstand heeft, zal een kleine
wijziging in de parallel hierop staande sluitketen weinig of
geen invloed hebben. Voor eventueel grootere wijzigingen in
de belasting is een regelbare weerstand in de veldwikkeling
opgenomen. Deze weerstand moet in verband met den hoogen
weerstand van de veldwindingen ook groot zijn. Een lage
voorschakelweerstand zou de stroomsterkte in de veld
windingen weinig beïnvloeden.
Deze dynamo leent zich, door de constante spanning, uit
stekend voor verschillende doeleinden en wordt dan ook het
meest gebruikt o.a. voor het laden van accumulatoren.
De compound-machine is een combinatie van beide
genoemde soorten. Zij heeft een dunnen draad V1( welke van
den éénen borstel om de beenen van den veldmagneet is
gewikkeld en terugkeert op den anderen borstel, en boven
dien nog een dikken draad V2, welke op de wijze van de seriedynamo is gewonden en waarin de sluitdraad is opgenomen.
De spanning aan de borstels is hier hooger dan de klem-
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spanning, daar in de hoofdstroomwikkeling (den dikken
draad) spanningsverlies plaats heeft, bij belasting.
Een serie-dynamo is berekend voor constante belasting,
(meestal om een vast aantal booglampen te voeden).
Een shunt-dynamo regelt zich, binnen zekere grenzen, naar
het verbruik in den sluitdraad en wordt verreweg het meest
gebouwd. Een groot voordeel is, dat de klemspanning, bij
matige verandering der belasting, slechts zeer weinig
verandert ; hij eigent zich bijzonder om accumulatoren te laden.
Een compound-machine behoudt nagenoeg steeds dezelfde
klemspanning, hoe ook de weerstand in den sluitdraad zich
moge wijzigen, en wordt daarom veel gebruikt voor het
drijven van motoren.
De meest gebruikelijke dynamo's op schepen zijn de shuntdynamo en de compound-dynamo. Men maakt nl. aan boord
bijna steeds gebruik van gelijkstroom.
WISSELSTROOMDYNAMO’S.
Naast de gelijkstroom-dynamo's wordt thans in de sterkstroomtechniek veel meer gebruik gemaakt van wisselstroom
machines, daar deze in vele gevallen practischer en goedkooper zijn (zij behoeven geen collector).
Verdere belangrijke voordeelen zijn nog de mogelijkheid
van transformatie en dus het leveren van elke spanning ;
daar bij de meeste wisselstroom-machines het anker stilstaat
en de polen draaien, kan de hoogspanningswisselstroom
langs vaste verbindingen worden afgeleid, wat bij gelijk—
stroom-machines bezwaar zou ontmoeten, wijl te hoog
opgevoerde gelijkstroom zich over de lamellen van den
collector zou neutraliseeren.
Dit geeft den wisselstroom nog een groot voordeel bij over
brenging over groote afstanden, zooals bij groote overlandcentrales. Hoe grooter men nl. de spanning in de geleidingen
opvoert, hoe kleiner de stroomsterkte kan zijn bij dezelfde
energie-overbrenging, d.w.z. hoe dunner de transmissiegeleidingen. Bovendien is het verlies in den geleider (I2 R)
(aan warmte) veel kleiner als men de stroomsterkte I kleiner
maakt. Vandaar dat men, waar de verbruiksplaatsen
honderden K.M. van de centrale afliggen, in de transmissiekabels een spanning van 100.000 volt en hooger onderhoudt.
Een wisselstroom-dynamo bestaat, evenals de gelijkstroomdynamo, uit een reeks draadklossen, welke afwisselend voorbij
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de polen van een aantal electromagneten worden gevoerd.
Deze veldmagneten (meestal is een wisselstroom-dynamo een
veelpolige machine) worden gevoed door gelijkstroom uit een
gelijkstroom-dynamo ; ook kan de stroom van enkele klossen
van de eigen machine zelf, zóó gericht worden, dat hij de
veldmagneten kan voeden. Soms is ook op de as een kleine
gelijkstroom-machine gebouwd voor dit doel (figuur 70). Een
wisselstroom kan immers geen constant magnetisme aan de
veldmagneten mededeelen.

Fig. 69.

In plaats van
collector, waardoor de in het anker
opgewekte wisselstroomen in gelijkstroom worden omgezet,
maakt men bij wisselstroommachines gebruik: van sleepringen,
dat zijn niet-verdeelde ringen, waarop de borstels sleepen.
De klossen zijn regelmatig telkens, met elk der uiteinden,
verbonden aan de beide sleepringen, dus elk uiteinde van
iederen klos aan een afzonderlijken ring (zie figuur 69).
Daar de klossen afwisselend voorbij een noordpool en een
zuidpool draaien, zullen in die klossen wisselstroomen worden
opgewekt, welke door middel van borstels van de sleepringen
worden afgevoerd.
Beschouwen we in fig. 69 spoel 1 en spoel 2 bij hare
beweging volgens den pijl. De krachtlijnen loopen van de
N-pool tegenover spoel 1 zoowel naar de Z-pool tegenover
spoel 8 als naar die tegenover spoel 2. Deze krachtlijnen
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zullen zooveel mogelijk de ijzeren kern van het anker als weg
kiezen. De krachtstroom zal juist tusschen een N- en Z-pool
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in het sterkst zijn, want bij de N-pool treden de krachtlijnen
het anker binnen en bij de Z-pool weer uit.
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Spoel 1 beweegt zich met de krachtlijnen mee, spoel 2
daarentegen tegen de krachtlijnen, terwijl bij beide het aantal
snijdende krachtlijnen toeneemt vanaf het ©ogenblik waarin
ze geteekend zijn, totdat het midden tusschen twee opeen
volgende polen wordt bereikt, om daarna af te nemen. Hieruit
volgt, dat in deze twee spoelen tegengesteld gerichte E.M.K.'n .
worden opgewekt. Ditzelfde geldt voor spoel 3 en 4, 5 en 6
enz. Om op de beide sleepringen toch één E.M.K. te krijgen,
worden daarom de even spoelen juist omgekeerd verbonden
als de oneven. De spoelen zijn dus te beschouwen als parallel
geschakelde E.M.K.'n, welke alle op hetzelfde oogenblik van
richting omkeeren.
Men kan het aantal polen niet willekeurig opvoeren, omdat
de kernen, door de zeer snelle wisselingen, niet snel genoeg
haar magnetisme kunnen loslaten ; de energie wordt dan
omgezet in warmte. Daarom draait bij de meeste wisselstroom
machines het veld binnen de ankerwikkelingen, die aan de
binnenzijde van het huis zijn bevestigd; de voordeelen zijn in het
oog loopend, zoowel uit een constructief als uit een electrisch
oogpunt. Doordat de ankerwikkeling stil staat, is afdoende
isolatie goed uitvoerbaar en kunnen hooge spanningen worden
opgewekt, terwijl het draaiende veld veel eenvoudiger is van
constructie en geen bijzondere isolatie eischt. Veelal laat men
de benamingen veld en anker vallen en neemt daarvoor de
woorden rotor en stator, d.w.z. draaiend en stilstaand deel.
Onder toerental wordt verstaan het aantal volledige
wentelingen van den rotor om zijn as, per minuut.
Stel, de 8-polige machine van figuur 69 zal een toerental
hebben van 2250, dan is de frequentie van den wisselstroom
2250 x 8
welke die dynamo levert, 225
^2 *- = 9000, dus per seconde
= 150.
In de sterkstroom-techniek wordt thans zeer veel gebruik
gemaakt van een combinatie van drie wisselstroomen, draai
stroom geheeten ; het is echter hier niet de plaats, daarop
verder in te gaan ; belangstellenden doen beter, voor dit
onderwerp, een werk, uitsluitend dynamo’s behandelende, te .
raadplegen.
oU

DE GELIJKSTROOMMOTOR.
Een electro-motor is een machine, welke electrische energie
omzet in mechanische, terwijl de dynamo uitsluitend mechanischen arbeid in electrischen overbrengt.
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Een motor wordt dus gevoed met een electrischen stroom
en het gevolg is, dat het anker draait.
De gelijkstroom-mofor is nagenoeg van dezelfde constructie
als de gelijkstroom-di/na/no. Voert men een dynamo inplaats
van mechanische energie, electrische energie toe, dan zal deze
gaan draaien en als motor kunnen werken.

Fig. 71.

De ankerwindingen van een gelijkstroommotor worden
automatisch, door tusschenkomst van den collector, de een na
. de andere, in contact gebracht met de borstels, die den stroom
toevoeren. Hiervoor wordt dit anker een telkens van pool
verwisselende magneet, met het gevolg, dat het gaat draaien
voorbij de vaste polen van de magneten van het veld.
Als voorbeeld kan figuur 71 dienen, door aan de klemschroeven van deze figuur de pluspool en de minpool van een
batterij te verbinden.
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De stroom zal zich dan splitsen als hij van den borstel
op het anker komt en de wikkelingen van het anker gelijktijdig
doorloopen, d.w.z. één stroomdeel neemt de onderste ringhelft, het andere deel de bovenste helft ; dit heeft het gevolg,
dat elke ringhelft magnetisch wordt. De bovenste ringhelft
zal een zuidpool krijgen op de plaats waar de stroom binnen
komt, dus bij den borstel ; in de onderste helft van den ring
zal daar ook een zuidpool gevormd worden, terwijl in onze
figuur de noordpolen der beide ringhelften bij den afnemenden
borstel liggen. De ring is dus verdeeld in twee magneten,
waarvan de gelijknamige polen tegen elkaar liggen. Er zijn
nu twee krachtvelden, één van de veldmagneten en een van
het anker. Deze velden liggen rechthoekig op elkaar en zullen
trachten elkaar te dekken, d.w.z. zich zoodanig te plaatsen,
dat de ongelijknamige polen boven elkaar liggen, hierdoor
ontstaat een draaiend koppel van krachten. De noordpool van
den veldmagneet stoot de noordpool van het anker af en
trekt de zuidpool aan, hetzelfde geschiedt door de zuidpool
van den veldmagneet. De ring in fig. 71 zal dus gaan draaien,
volgens den pijl in de figuur, welke de draaiïngsrichting aan
geeft. Zouden de magneetpolen in den ring op haar plaats
blijven, dan zou de ring blijven stilstaan voor het hart van
de veldmagneten, doch doordat het anker draait, gaat de
collector mee, en deze zorgt dat telkens de borstels stroom
meededen aan een volgende lamel, waardoor de polariteit
van het anker zich steeds wijzigt en de polen steeds bij de
neutrale lijn in den ring zullen worden gevormd en de
draaiing voortduurt. Het anker zal dus in voortdurende
beweging blijven, steeds in de zelfde richting.
Evenals de gelijkstroomdynamo’s in verband met de veldbekrachtiging in 3 soorten worden verdeeld, zoo kent men ook
3 soorten gelijkstroom-motoren, t.w. den serie-, den shunt- en
den compound-motor.
De seriemotor is het beste daar te gebruiken, waar groote
kracht voor het in beweging brengen noodig is, zooals bij
electrische trams, treinen en electrische kranen.
Loopt zoon motor onbelast, dan zal hij zijn gang voort
durend versnellen, men zegt dan : ,,de motor gaat er vandoor”,
waarvan warmloopen en beschadiging het gevolg zijn. Het
aantal toeren is zeer lastig constant te houden, als de belasting
verandert.
De shuntmotor wordt voor radiodoeleinden het meest
gebruikt om zijn geregeld toerental, en ook omdat de snel147

heid, binnen vaste grenzen, zich gemakkelijk laat regelen.
De compoundmotor bleek voor radiodoeleinden niet te
voldoen ; deze motor wordt in het algemeen zeer weinig
gebruikt.
Behalve gelijkstroom-motoren zijn er ook wisselstroommotoren en wel 3 soorten, t.w. :
1°. Synchroonmotoren. Als zoodanig zijn gewone wisselstroom-generatoren te gebruiken. Zij zijn de omkeering van

Fig. 72. Type van een Motor-generator.
De wisselstroom wordt van den stator afgenomen.

een wisselstroom-dynamo. Meestal draait het poolrad binnen
het vaststaande anker. Het anker krijgt wisselstroom, de polen
gelijkstroom.
2°. Asynchroonmotoren. Alleen mogelijk bij draaistroom.
Het draaiende deel (rotor) krijgt in 't geheel geen stroom.
3°. Wisselstroom-Collector-motoren. Het draaiende deel
krijgt wisselstroom, evenals de polen, maar draagt een gelijk
stroom commutator. Hiervoor is een gelijkstroom-seriemotor
te gebruiken.
Op schepen is de motor veelal een vierpolige of een achtpolige machine, die gedreven wordt door gelijkstroom (b.v.
van de scheepsdynamo (110 of 220 volt). Hij is meestal
geconstrueerd op een bepaald aantal wentelingen per minuut.
Dit toerental kan gewoonlijk binnen zekere grenzen gewijzigd
worden door een passenden verlengingsweerstand van den
veldmagneet, dien men veldweerstand •—■ VW fig. 73 ■—■
meestal echter toerenregelaar noemt.
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Bij de op de scheepsstations in gebruik zijnde motoren en
converteren zal de motor het snelst draaien als de meeste
weerstand is ingeschakeld. Ofschoon dit eenigszins wonderlijk
schijnt, is het feit toch begrijpelijk, omdat door het verminderen
van de stroomsterkte in het veld ook het aantal krachtlijnen
geringer wordt en als gevolg daarvan de, in het anker
opgewekte, tegen-E.M.K. De stroomsterkte in het anker
wordt dan grooter. Dus niettegenstaande het feit, dat de
magnetische kracht van het veld geringer wordt, zal toch het
anker sneller gaan draaien en dit komt omdat de vermeerdeV vv

xvx
--- 3

1^,
£

V

Fig. 73.

ring van de stroomsterkte in het anker meer invloed heeft dan
de vermindering daarvan in de magneten, welke slechts een
betrekkelijk kleinen stroom voeren. De motor heeft, bij de
vereischte spanning, zijn normale toerental als er geen weer
stand is voorgeschakeld.
Alle grootere motoren worden geleidelijk op gang gebracht,
waartoe in den voedingsweg een passende z.g. aanloopweerstand a (fig. 73) geschakeld is. Dit geleidelijk op gang
brengen is noodzakelijk, omdat, zoolang de motor stilstaat, de
ankerwindingen bijna geen weerstand hebben. Werd dadelijk
de volle spanning op die windingen gebracht, dan zou dat een
kortsluiting op het scheepsgeleidingsnet tengevolge kunnen
hebben ; bovendien zou het motor-anker beschadigd kunnen
worden, of zouden de windingen kunnen smelten. Bij niet te
kleine motoren zou de ankerstroom in een stilstaanden motor
zonder aanloopweerstand 20 a 25 keer zoo sterk zijn als bij
het normale aantal toeren ; de warmte (= weerstand X
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tweede macht van de stroomsterkte) dus ettelijke honderden
keeren zoo groot.
Bij een draaiend anker zal dit niet gebeuren, daar in een
draaiend anker van een motor, evengoed als in dat van een
dynamo, inductie-spanningen worden opgewekt, Deze
inductiespanningen zijn steeds tegengesteld aan den voedingsstroom, zij verzwakken den voedingsstroom. Deze E.M.K.
moet worden afgetrokken van het spanningsverschil, dat de
voedingsstroom aan de borstels teweegbrengt, om het
potentiaal verschil te krijgen, dat geacht kan worden den
ankerstroom te leveren.
p

p

I = -—5--- (Et = tegen E.M.K.)
R
De voedingsstroom wordt geregeld door een z.g. aanloopweerstand vóór het anker te schakelen en door den arm van
dezen weerstand in de richting van den pijl te bewegen.
Aan den arm van den aanloopweerstand is een weekijzeren
anker bevestigd, terwijl een vrij sterke veer hem steeds in zijn
ruststand tracht terug te brengen. Zoodra alle weerstand is
uitgeschakeld, rust het anker op een electromagneet e, die
geschakeld in de veldweerstandgeleiding, juist sterk genoeg is
om de spankracht van de veer te overwinnen. De wikkelingen
van den electromagneet zijn aan een kant in metalliek verband
gebracht met het massief van de kern, zoodat als het handle
dit massief raakt en door het magnetisme wordt vastgehouden,
de aanloopweerstand automatisch wordt uitgeschakeld, daar
deze anders zou warmloopen. Men noemt deze inrichting een
ailtomatischen uitschakelaar, ook : minimaal-uitschakelaar of
minimaal-automaat (in het Engelsch no volt release). Wordt
door eenige oorzaak plotseling de voedingsstroom verbroken,
dan zal onmiddellijk het magnetisme in de kern van den
electromagneet verdwijnen, de veer zal den arm op zijn rust
plaats terugtrekken en de stroomweg is verbroken ; de motor
zal uitloopen en tot stilstand komen. Het nut van deze
inrichting is duidelijk. Zonder die veer zou de arm blijven
staan in dien stand, dat alle weerstand is uitgeschakeld ;
indien er dan plotseling opnieuw stroom werd toegevoerd, zou
deze het zooeven besproken nadeelige gevolg hebben.
Door de letter b wordt de schakelaar voor den hoofdstroom,
door d de motor en door v de veldwindingen aangeduid ; de
lamp, welke geshunt is op de borstels van den motor, dient om
de machine te beschermen, doch hierop komen wij later terug.
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MOTOR-GENERATOR.
Teneinde gelijkstroom in wisselstroom of omgekeerd wissel
stroom in gelijkstroom om te zetten, maakt men gebruik van
een motor-generator.
Een motor-generator is samengesteld uit een electro-motor,
welke door een electrischen stroom wordt gevoed, èn een op
dezelfde as bevestigde dynamo (generator).
Koppelt men aan de as van een electro-motor het anker van
een dynamo, dan zal door den voedings-gelijkstroom het anker
van den motor gaan draaien, waardoor het anker van de
wisselstroomdynamo mede moet draaien, zoodat in deze
dynamo wisselstroom wordt opgewekt en nu gelijkstroom is
omgezet in wisselstroom. Zooals wij hierboven zagen, is het
volstrekt niet noodig, dat het anker draait ; bij de grootere
machines wordt de wisselstroom van den stator afgenomen.
Na het voorafgaande zal vorenstaande foto van een motorgenerator (fig. 72) geen nadere verklaring eischen. Beide
deelen ■— de motor en de dynamo ■—■ zijn duidelijk aan
gegeven, terwijl ook de koppelplaats van de beide assen zeer
zichtbaar is. Bij voorkeur wordt niet gebruik gemaakt van een
massieve as, teneinde beide machines beter in balans te
houden. Tegenwoordig wordt veel gebruik gemaakt van
zoogen. ingebouwde motor-generatoren, die op hetzelfde
beginsel rusten, maar compacter van vorm zijn.
De motor-as en de dynamo-as zijn gekoppeld door gebruik
te maken van twee flenzen, waartusschen leeren schijven. Elke
flens heeft een paar pennen, welke in leeren schijven steken.
Het aangrijpingspunt tusschen beide machines is nu soepeler
en de as kan niet breken of verwrongen worden, als door
eenige oorzaak plotseling een der beide machines aanloopt
of plotseling stilstaat.
Ook wordt soms gebruik gemaakt van z.g.n. omvormers.
Hier zijn motor en dynamo in één huis ondergebracht en
hebben een gemeenschappelijk veld. Zij worden gewoonlijk
geconstrueerd voor een bepaalde spanning bij een zeker
toerental. Men kan dus niet zooals bij een motor-generator
de spanning naar willekeur wijzigen, immers wanneer de
motor sneller moet draaien zal het veld moeten worden
verzwakt, waardoor de dynamospanning zal afvallen.
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DE CONVERTOR.

De convertor is een zeer practische machine, waarin de
voedingsstroom van
een
gelijkstroomdynamo als wissel
stroom wordt afge
nomen. (Er bestaan
ook convertoren, die
wisselstroom omzet
ten in gelijkstroom,
doch daar deze bij
de
radiotelegrafie
geen toepassing vin
den, zal hier uit
Lsluitend de eerst
genoemde soort be
handeld worden.)
c
De convertor der
radiostations bestaat
Fig. 74.
uit een gelijkstroomshunt-motor, welks ankerwindingen met extra draden zoo
danig verbonden zijn aan twee sleepringen, dat men door
middel van borstels, welke op deze sleepringen rusten, hier
wisselstroom kan afnemen.
Uit figuur 74 zal de werking van den convertor duidelijk
blijken.
Geïsoleerd van de motoras en hierop bevestigd, zijn twee
sleepringen geplaatst, welke ten opzichte van elkaar zijn
geïsoleerd. Deze sleepringen zijn beurtelings in verbinding
gebracht door een extra draad, met de uiteinden van sommige
motorankerwindingen. Dit aantal houdt verband met het
polental der machine ; zij loopen beurtelings naar ring k en,
geïsoleerd van dezen ring en van de as, naar ring l. Bij een
halve wenteling van het anker kan de stroom dus gaan in de
richting aangegeven door de pijltjes, n.1. van de borstels e
op den collector h. door de ankerwindingen bij c en d en
terug over den tweeden borstel j naar de tweede pool van de
dynamo. Er is echter nog een weg bij c, de stroom kan ook
gaan naar ring k en vervolgens door den sluitdraad (van
borstel a over borstel b) naar ring Z, om dan verder met den
motorgangstroom bij d terug te keeren naar de andere pool
van de dynamo. Heeft het anker nog een halve wenteling
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gemaakt (zie onderste schets), dan zal in den motor de
stroom normaal loopen, doch in den voedingsdraad naar den
wisselstroomkant, zal hij nu eerst op ring l aankomen, om
vervolgens (over borstel b naar borstel a) door den sluitdraad
naar ring k te gaan en dan weer gelijk bij c met den motorgangstroom de tweede pool van de voedingsdynamo te
bereiken. De stroom in den sluitdraad wisselt dus telkens van
richting ; deze wisseling houdt verband met het aantal polen
van den motor en het toerental (zie bladz. 145). Door de
draaiende beweging wordt dus de aan den collector toe
gevoerde gelijkstroom omgezet in wisselstroom, die bij de
sleepringen weer vrij komt. Het nadeel is, dat de wisselstroomspanning altijd afhankelijk is van de gelijkstroomspanning en ± 70 % daarvan bedraagt, daar een deel van de
gelijkstroomspanning noodig is om den motor te voeden.
Voor het gemak is hier een tweepolige machine genomen
met slechts twee ankerwindingen, welke als één draad zijn
voorgesteld.
De letters a en b geven de borstels aan, welke over de
sleepringen k en / glijden.

TRANSFORMATOREN.
Transformatoren zijn, zooals het woord aangeeft, toestellen
geschikt om electrische energie in een anderen vorm om te
zetten. Een ruhmkorff is dus een transformator, maar een
bijzonder soort, want hierin wordt onderbroken gelijkstroom
omgezet in wisselstroom, terwijl in een normalen transformator
steeds wisselstroom verandert in een anderen vorm. Het is
mogelijk met een dergelijk instrument lage spanningen te ver
anderen in hooge spanningen, waarbij de stroomsterkte dan
een tegengestelde verandering ondergaat, of hooge spanningen
in lage dito, weer gepaard gaande met een tegengestelde
stroomverandering.
Een transformator bestaat evenals een ruhmkorff uit een
primaire en een secondaire winding, aangebracht op een
gemeenschappelijke weekijzeren kern. De rol van deze
kern is het magnetisch veld te versterken, omdat de per
meabiliteit van ijzer zooveel hooger is dan die van lucht.
Door de kern buiten de windingen te verlengen en om te
buigen dat zij weer in zich zelf eindigt, verkrijgt men een
geheel gesloten weg voor de krachtlijnen door ijzer en dus
een verbeterde werking. De eerste soort noemt men een open
kern transformator, de tweede een gesloten kern transformator.
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Stelt in fig. 75 a~b de primaire winding, en c~d de secondaire
winding voor, dan wil dat zeggen, dat de beschikbare spanning
aan a-b wordt aangesloten, waardoor in de primaire
een wisselstroom ontstaat. Aangezien de primaire uit een
betrekkelijk groot aantal windingen bestaat, zal, mede door
de aanwezigheid van de ijzeren kern, de zelfinductie een
groote waarde hebben. Wanneer de secundaire niet verbonden
is, dus bij nul-last, zal wegens de groote impedantie de
magnetiseerende stroom in de primaire klein zijn.
Deze stroom, die 90° na-ijlt bij de primaire wisselspanning
Ep zal een wisselend en steeds veranderend magnetisch veld
veroorzaken en de krachtlijnen zullen niet alleen de secondaire
windingen snijden, doch ook
de primaire. In de primaire
wordt dus een spanning
C
geïnduceerd, die tegengesteld
gericht is aan Ep en deze
nagenoeg geheel opheft. Wij
veronderstellen voor het
b
d oogenblik, dat de ohmsche
weerstand te verwaarloozen
Fig. 75.
klein is en dat er geen
hysteresis verliezen zijn en geen wervelstroomen optreden.
Uit het behandelde bij de wisselstroomen weten we nog, dat
dan de tegen-E.M.K. der zelfinductie = Et = <üLI
m(llaxx volts
ui LI„
en deze spanning is gelijk aan Ep, wanneer we
veronderstellen dat er geen weerstand aanwezig
is. (L = coëfficiënt der zelfinductie van de
primaire en Imax de maximale waarde van den
magnetiseerenden stroom).
*~^ax
Het vector-diagram van fig. 76 geeft de
onderlinge phaseverhouding weer. Door de
aanwezigheid van de ijzeren kern zullen practisch alle krachtlijnen de secondaire windingen
snijden en bijgevolg zal, indien het aantal
windingen op de primaire gelijk is aan dat op
^s:£oX7'
de secondaire, de geïnduceerde E.M.K. in de
secondaire gelijk zijn aan de aangelegde span
Fig. 76.
ning aan de primaire. Heeft de secondaire een
grooter aantal windingen, dan zal de geïnduceerde spanning in
verhouding van het aantal windingen van de primaire tot dat
op de secondaire hooger zijn. De geïnduceerde spanning is
daarentegen minder, als het aantal windingen op de secondaire
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kleiner is dan dat op de primaire en weer in verhouding van
het aantal windingen van beide spoelen. Dus :
De verhouding van de primaire spanning tot de secondaire
spanning is dezelfde als de verhouding van het aantal
windingen op de primaire tot dat op de secondaire.
Onder de transformatie-verhouding T verstaan wij de
verhouding tusschen het aantal windingen op de secondaire
(Ts) tot dat op de primaire (Tp) en dus :
'T' ___ T
* S
1 ~ T
1

p

De secondaire spanning is derhalve T X zoo groot als de
primaire spanning :
Es = T X Ep
Wanneer Ts > Tp spreken wij van een verhoogingstransformator (step-up) en als Ts < Tp van een verlagingstransformator (step-down).
Wij veronderstelden dat er geen verliezen in de primaire
optraden. Dit is in werkelijkheid niet zoo, want behalve dat
er ohmsche weerstand aanwezig is, worden ook verliezen
veroorzaakt door hysteresis en de wervelstroomen. Deze
worden de ijzer-verliezen genoemd. Hierdoor zal de stroom
niet 90° na-ijlen bij Ep doch deze hoek zal kleiner zijn.
Sluiten wij nu de secondaire, wordt dus deze belast, door
er een weerstand tusschen te verbinden, dan zullen de kracht
lijnen ook in de secondaire een stroom doen ontstaan, die op
zijn beurt een magnetisch veld veroorzaakt, dat tegengesteld
gericht is aan het oorspronkelijke en het magnetisme in de
kern verzwakt. Hierdoor wordt de zelfinductie in de primaire
verminderd en bijgevolg ook de tegen-E.M.K., hetgeen een
stijging van de stroomsterkte veroorzaakt. Door belasting
van de secondaire neemt de stroom in de secondaire toe, het
primaire magnetisme verzwakt en meer stroom wordt door
de stroombron geleverd.
De verzwakking van het magnetisme in de kern door den
invloed van de secondaire, is een noodzakelijk gevolg van de
wet van het behoud van arbeidsvermogen. Werd n.1. het
magnetisme versterkt, dan zou de zelfinductie van de primaire
toenemen en de magnetiseerende stroom verminderen. Dit
zou een toename van de phase-verschuiving tusschen primaire
stroom en spanning tot gevolg hebben, hetgeen echter een
verminderde arbeidsopname in de primaire beteekent. Dit is
echter onmogelijk, want door belasting van de secondaire
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vermeerderen wij de arbeidsafgi/£e en dit zou nimmer
kunnen plaats hebben bij een verminderde arbeidsopname.
Nu door het verzwakken van het magnetisme de primaire
stroomsterkte stijgt, wordt het magnetisch veld versterkt en
er ontstaat een nieuwe toestand van evenwicht, hetgeen wil
zeggen, dat het oorspronkelijk krachtveld wordt hersteld en
dat Ep en Et weer bij benadering aan elkander gelijk worden.
Uit E8 = T X Ep volgt, dat de primaire en secondaire
klemspanningen zich verhouden als het aantal windingen,
waaruit beide spoelen bestaan. Wanneer de verliezen klein
zijn, hetgeen in de practijk dan ook gewoonlijk het geval is,
zullen de stroomsterkten in de beide spoelen bij benadering
omgekeerd evenredig zijn met de windingsgetallen. Noemen
wij de stroomsterkten resp. Ip en Is, dan is :
lp : /, =

of

lp X Ep

p

= Lx e8

waaruit wij besluiten, dat het aan den transformator toegevoerde vermogen gelijk is aan dat, hetwelk afgegeven
wordt.
Het nuttig effect van een transformator kan bij goede
bemeting 98 % bedragen.
Behalve de ijzerverliezen treden er ook, bij belasting van
de secondaire, koperverliezen op. die worden veroorzaakt door
den weerstand in de primaire en secondaire windingen. Bij
nullast zijn deze verliezen gering wegens de kleine stroom
sterkte, zoodat de spanningsval in den weerstand van de
primaire onbeduidend is. Wij zagen echter, dat bij belasting
van de secondaire, de primaire stroom sterk toeneemt, terwijl
ook in de secondaire een stroom vloeit. Het is dus duidelijk,
dat door de grootere stroomsterkte in de primaire, de
spanningsval toeneemt, zoodat Et niet meer geheel wordt
opgeheven door Ep. De reactantie (Xz) neemt toe en dus
vermindert de stroomsterkte en ook de veldsterkte. Het aantal
krachtlijnen, dat de secondaire snijdt, vermindert en dus ook
de secondaire spanning. Bovendien zal in den weerstand
van de secondaire ook nog een spanningsval plaats vinden.
Door een zoo groot mogelijke draaddoorsnede te gebruiken
voor de spoelen, worden de koperverliezen laag gehouden.
Er is nog een derde omstandigheid waardoor verliezen
worden veroorzaakt, n.1. door de strooiïng of het magnetisch
lek. Om een gesloten weg voor de krachtlijnen te vormen,
rustten wij den transformator uit met een gesloten ijzeren
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kern. Niettemin zullen eenige krachtlijnen een korteren weg
door de lucht nemen en aangezien zij dus niet meewerken
tot het opwekken van de secondaire spanning, vertegen
woordigen zij een lek. Evenals wij het gezamenlijke
magnetische veld, dus het totaal aantal krachtlijnen, den
magnetischen krachtstroom noemen, zoo duiden wij het totale
aantal, dat in de lucht verloren gaat, aan als den magnetischen
lekstroom. De zoo juist genoemde is dan de primaire lek
stroom. Even goed zullen er echter van de secondaire kracht
lijnen eenige niet de primaire snijden en deze vertegen-woordigen dus den secondairen lekstroom.
Indien, zooals wij veronderstellen, practisch alle kracht
lijnen, die uitgaan van de eene spoel, de andere snijden, zal,
omdat de stroomen, die in beide windingen vloeien, tegen
gesteld aan elkander gericht zijn, de effectieve zelf inductie
van den transformator als geheel nagenoeg nul zijn, niettegen 
staande het feit, dat ieder der windingen afzonderlijk een
hooge zelfinductie-waarde heeft. Door het optreden van de
lekstroomen neemt de wederzijdsche inductie tusschen de
beide spoelen af, zoodat de effectieve zelfinductie van den
transformator als geheel toeneemt. Dit verschijnsel treedt
voornamelijk op bij open kern transformatoren en in mindere
mate bij die met gesloten kern, waar de primaire en secondaire
niet over elkander gelegd zijn, doch afzonderlijk op een der
jukken. Het minste verlies wordt veroorzaakt wanneer de
secondaire over de primaire is gewikkeld. Van het verschijnsel
wordt gebruik gemaakt om een groote zelfinductiewaarde te
verkrijgen, zooals bij smoorspoelen. Ook bij sommige
transformatoren wordt dit gedaan, door de ijzeren kern uit
schuifbaar te maken.
In vele gevallen is de secondaire van den transformator
in het middelpunt geaard, dat dus een potentiaal 0 heeft.
Wanneer dan de secondaire een spanning van 10.000 volt
moet leveren, is het spanningsverschil tusschen het geaarde
middelpunt en de beide uiteinden beurtelings + 5000 volt en
— 5000 volt.
Het huis en de kern van een transformator zijn permanent
geaard. Het behoort derhalve niet tot de onmogelijkheden,
dat een .der uiteinden van de secondaire, aardsluiting krijgt.
Bestond nu de aardverbinding niet in het midden, en kreeg
een der uiteinden sluiting tegen aarde, dan zou de secondaire
spanning wisselen tusschen 0 en + 10.000 V. en tusschen
0 en — 10.000 V. De isolatie van de secondaire zou dan zeker
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doorslaan, omdat deze berekend is op een spanningsverschil
van 5000 V. Is de aardverbinding wel in het midden aan
gebracht en er ontstaat sluiting aan een der uiteinden, dan
is de helft tusschen dat uiteinde en het geaarde midden
kortgesloten en de secondaire spanning is in dit geval slechts
de helft van de oorspronkelijke waarde en er is geen gevaar
voor de isolatie aanwezig. De kortgesloten secondaire helft
veroorzaakt natuurlijk een abnormaal hoog primair stroom
verbruik, waardoor zeker de smeltveiligheden, die steeds in
den primairen wisselstroomkring zijn opgenomen, doorbranden.
Wij berekenden dat Et = <aLImnx volt was en dat deze
spanning gelijk moest zijn aan Ep. Bij een zelfde waarde van
Ep zal om Ep gelijk te doen blijven aan Et, indien f grooter
wordt, / afnemen en als f kleiner wordt, I stijgen.
Hieruit is af te leiden, dat wij een transformator, die
geconstrueerd is om te worden gebruikt voor een wissel
spanning van 220 V. 500 perioden, niet mogen gebruiken
bij een omvormer met een lager periodental en dezelfde wissel
spanning. Het primaire stroomverbruik zou, omdat f kleiner
is, dermate toenemen, dat de transformator doorslaat. Om
gekeerd mag een 50 perioden 220 V. transformator wel
worden aangesloten op een 220 V. wisselspanning van 500
perioden, omdat de primaire stroomsterkte dan zal afnemen.
In den transformator is een ijzeren
kern aangebracht, waarvan de uiteinden
door jukken met elkander zijn ver
bonden (fig. 77), teneinde een gesloten
baan te vormen voor de magnetische
krachtlijnen, waardoor de magnetische
weerstand geringer wordt. Kern en
■Z/v' v/óz/vztz^v
jukken zijn, om de wervelstroomen tegen
Fig. 77.
te gaan, uit dunne ijzeren platen op
gebouwd, welke door een isoleerend
laagje (b.v. vernis of papier) zijn gescheiden. De beste
kwaliteit ijzer wordt hiervoor gebruikt. De platen worden
op een bepaald punt doorgeknipt, zoodat de uiteinden kunnen
worden omgebogen om de spoelen aan te brengen. Wanneer
deze op haar plaats zitten, worden de einden weer naar
elkaar toe gebogen. Het is van groot belang, dat de platen
van kern en jukken zoo nauwkeurig en vast mogelijk tegen
elkaar aansluiten, anders zou een groote magnetische weer
stand ontstaan als gevolg van de luchtlaagjes tusschen hen.
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Door de steeds wisselende richting van magnetiseering van
het ijzer zou dit daardoor bovendien in trillende beweging
geraken en zoodoende een hinderlijk gebrom teweeg brengen.
Het plaatijzer heeft een dikte van 0.3—0.5 mm, afhangende
van de frequentie van den
wisselstroom.
De primaire en secon
daire spoelen worden ge
wikkeld op een koker
van isoleerend materiaal,
b.v. presspaan, leerpapier,
bakeliet enz. In de meeste
gevallen is de secondaire
Z^/VZAr
wikkeling op de primaire
gelegd, doch dit kan ook
«55»
wel andersom. De pri
maire wikkeling bestaat
Z?<^C>ZEtS7VifZ?Z5r K-JZZ
bij step up transf. uit be
^<ryy
y/ss&
trekkelijk dik draad, de
Fig. 78.
secondaire uit dun draad
dat een emaille of katoen
isolatie heeft. Omdat deze isolatie zeer dun is, legt men
tusschen iedere laag papier of olielinnen.
De bewikkeling kan op twee manieren geschieden. Bij de
z.g. schijf wikkeling (fig. 78)
AzFZp/V
liggen de spoelen op elkaar,
^^c~
met dien verstande dat af
wisselend een primaire en
een secondaire genomen
wordt. Deze wikkeling heeft
het voordeel, dat een defect
gedeelte gemakkelijk ver
vangen kan worden.
Bij de mantelivikkeling
(fig. 79) ligt de secondaire
over de geheele lengte over
de primaire. Beide zijn ge
zs><^z2z?3'z\zzrZZZ' izzz\z ^zrzvz zTe^/v^yz7scheiden
door een isoleerenzhrzrz- z^zVt-^z. x^z/r/vz^z-zzv^
de laag.
Fig. 79.
Ofschoon het nuttig effect
van een transformator, waar
onder verstaan wordt de verhouding van het secondair ter
beschikking komende tot het primair toegevoegde vermogen,

WW
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groot is, gaat er tóch een 1bepaald arbeidspercentage verloren
in den vorm van warmte. Omi een betere afkoeling te ver
krijgen, worden de spoelen in een bak geplaatst, die gevuld is
met een speciaal soort isoleerende olie (ontbrandingspunt
|O
300°
C.). De warmte wordt nu aan de olie afgegeven.
i

I

van een transformator met mantelivikkeling.
Fig. 80.

SMOORSPOEL.
Een spoel met zelfinductie heeft de eigenschap om zich
te verzetten tegen den doorgang van wisselstroomen, terwijl
een gelijkstroom er gemakkelijk een weg door vindt wegens
den lagen ohmschen weerstand.
Een dergelijke spoel wordt smoorspoel genoemd en, om
het gewenschte smooreffect of de noodige inductieve reactantie
te verkrijgen, moet de waarde van de zelfinductie in overeen
stemming gebracht worden met de frequentie van den wissel
stroom. De zelfinductie-waarde zal dus hoog moeten zijn bij
een lage frequentie en omgekeerd.
Om een hooge inductieve reactantie te krijgen bij lage
frequentie, is de spoel samengesteld uit vele windingen en
gelegd op een gesloten ijzeren kern. In dezen vorm spreekt
men van een laag-frequent smoorspoel.
In ontvangstroomkringen worden smoorspoelen daar
gebruikt waar het noodig is om een gemakkelijken weg te
bieden aan gelijkstroomen en den wisselstroom zooveel

160

mogelijk den doorgang te beletten. In dit verband wordt ook
wel de uitdrukking gebezigd, dat de smoorspoel een filter (zie
ook deel II) is voor wisselstroom en dit in tegenstelling met een
condensator, die wisselstroom doorlaat doch gelijkstroom niet.
De wikkeling heeft natuurlijk een bepaalden weerstand, die,
ofschoon betrekkelijk gering, niet verwaarloosd mag worden.
Er ontstaat tusschen spanning en stroom een phaseverschuiving van iets minder dan 90°.
Het is bekend, dat het energieverlies = I- R bij een, in
een stroomkring met weerstand R optredenden, stroom van
I amp., terwijl het spanningsverschil aan de klemmen van de
spoel I X impedantie is. Omdat de weerstand R gering,
de Imp. daarentegen hoog is, wordt er dus een betrekkelijk
groot spanningsverlies veroorzaakt, doch geen groot energie
verlies. Om deze reden worden smoorspoelen dan ook wel
gebruikt in wisselstroomkringen als weerstand, in plaats van
een ohmschen weerstand.
Vóór dat de draadwikkeling op de week-ijzeren kern wordt
gelegd, omwikkelt men deze met isolatieband en gevernisd
linnen. De draad, die voorzien is van een dubbele katoenomspinning, wordt geschellakt. Bestaat de wikkeling uit meer
dan een laag, dan wordt tusschen iedere laag een stuk
gevernisd linnen gelegd.
Omdat de ohmsche weerstand klein is vergeleken bij de
zelfinductie, is

'-ÏÏÏ7T
L =

en

E
2irfl

waarin ƒ = de frequentie van den wisselstroom.

Voorbeeld I. De spanning aan een zelfinductiespoel is
200 V. Als door deze spoel een stroom vloeit van 6 amp.,
wordt gevraagd de zelfinductie in Henry’s te berekenen als

ƒ = 500 Hz.
Antwoord :

L =

2 7T

200
= 0.0106 H.
X 500 X 6

Voorbeeld II. Een stroomkring heeft een zelfinductie van
0.00318 Henry en een weerstand van 1.5 ohm. De aan-
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gelegde wisselstroom heeft een E.M.K. van 250 V. Als de
frequentie 100 Hz is, wordt gevraagd :

1°. de stroomsterkte
2°. de tegen E.M.K. = Et
3°. de arbeidsfactor (cos
4°. het watt-verbruik.

p)

Antwoord (I) :

I

E______
A.
V#2 + (<o£)2
250

-j A.

V( 1-5)2 + (2 77 100 X 0.00318)2
ƒ2

25Q2
- A.
2.25 + 4

1 = 100 A.
II.. E = V (/ 7?)2 4- Et2, omdat de E.M.K., noodig om
een stroom
:
door een zelfinductie te zenden, voldoende moet
zijn om zoowel den ohmschen weerstand te overwinnen als
de tegen-E.M.K. der zelfinductie. Dus :

250 = Vl(1-5 X 100)2 4- Et2]

2502 = (1.5 X 100)2 + Ee2
Et2 = 62500 — 22500
E( = 200 V.
III.

IV.

cos

Er
= g—, waar Er = E.M.K., welke noodig
is om den weerstand van de
spoel te overwinnen.
LA - 150 = 0.6.
E
250

A = Etmax

mar

cos

250

100

V2

V2

K.W.
X 0.6 K.W.

= 177 X 70.7 X 0.6 K.W.
= 7.508 K.W.
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H.F.-weerstand. Weerstand is de eigenschap van een
keten om warmte te ontwikkelen in de geleiders, wanneer er
een stroom doorheen vloeit^ De arbeid die per seconde wordt
verricht, is P — /2P watt. Deze uitdrukking is> van toepassing
zoowel op gelijk- als op wisselstroom en dus is steeds
P =

i2

Ohm.

Overal waar h.f. stroomen optreden, b.v. in spoelen en
afgestemde stroomkringen, beteekent iederen vorm van energie
verbruik een verlies en is oorzaak dat de goede werking er
door wordt verminderd. Wanneer er dus sprake is van
h.f. weerstand, bedoelen wij dien weerstand, die, vermenig
vuldigd met het kwadraat van de stroomsterkte, aansprakelijk
is voor ieder energieverbruik onder welken vorm dan ook,
die omgezet wordt in warmte.
Bij gelijkstroom en in zekere mate bij wisselstroomen van
lage frequentie, die door geleiders passeeren met geringe
doorsnede, wordt aangenomen, dat de stroom uniform binnen
in die geleiders is verdeeld, m.a.w. de stroomdichtheid in
ampères per cm2 is dezelfde in ieder deel van een dwars
doorsnede. Bij h.f. stroomen is dat niet het geval. Wanneer
deze b.v. vloeien door een massieven, rechten geleider, blijkt
het, dat het binnenste er slechts weinig toe bijdraagt om den
stroom te geleiden, doch dat deze zich voornamelijk op de
oppervlakte bevindt. Bij zeer hooge frequenties is dit ver
schijnsel zóó uitgesproken, dat de geheele stroom als ’t ware
geconcentreerd is in een dun laagje op het oppervlak van
den geleider, terwijl de kern slechts een te verwaarloozen
klein deel daarvan voert. Met een Engelsche benaming wordt
dit verschijnsel „skin”-effect genoemd, terwijl in het Nederlandsch de naam ,,huid-effect” wordt gebruikt.
Wij kunnen ons voorstellen, dat de massieve geleider,
waarvan wij hierboven spraken, onderverdeeld is in een groot
aantal parallel verbonden draadjes van gelijke afmetingen, die,
behalve aan de uiteinden, overal van elkander geïsoleerd zijn.
Wanneer door deze parallelle takken gelijkstroom gevoerd
wordt, gaat door ieder evenveel stroom, doch bij wisselstroom
is er meer stroom aan den buitenkant dan binnen in. En omdat
er per seconde de minste verwarming plaats vindt in een
geleider, bij een bepaalde stroomsterkte, indien de stroom
gelijkmatig verdeeld is, blijkt het, dat, waar dit bij wissel
stroomen niet het geval is, hierbij de weerstand grooter wordt.
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Om eenig denkbeeld te krijgen van dezen verhoogden
weerstand, dient het volgende :
Denken wij ons een draad van 5 mm2 doorsnede, verdeeld
in 5 stukken van 1 mm2, waar een stroom door loopt van
5 ampères, gelijkmatig verdeeld over de doorsnede. Indien
de weerstand 1
is, dan is het verbruik 25 Watt.
Is de stroom onregelmatig verdeeld over de 5 stukken,
dan gaat b.v. door het le stuk 0 A., door het 2e stuk 1 A.,
door het 3e stuk 2 A., door het 4e stuk 2 A., door het 5e stuk
1 A. Elk stuk heeft 5 -o- weerstand.
Het verbruik van ieder stuk is dan resp. 0, 5, 20, 20. 5
Watt, in totaal 50 Watt en is dus nu 2 X zoo groot.
Er wordt dus bij een zelfde stroomsterkte meer arbeid
verbruikt. In een geleider, die uit een enkele massieve kern
bestaat, doen zich overeenkomstige verschijnselen voor.
Het kan worden aangetoond, dat de veldsterkte binnen in
den geleider recht evenredig is met den afstand van het
middelpunt, terwijl daar buiten deze veldsterkte omgekeerd
evenredig is met dien afstand.
Bij den, uit een groot aantal parallele draadjes samen
gestelden, geleider zal dus een willekeurig draadje in het
centrum omringd zijn door een veel grooter aantal kracht
lijnen dan een draadje aan den buitenkant. En aangezien de
zelfinductie van een geleider evenredig is aan het aantal
krachtlijnen dat hem, bij een bepaalde, stroomsterkte, omringt,
zullen de draadjes in het centrum een grootere zelfinductie
hebben dan die aan den omtrek. Wordt dus een wisselspanning
op den geleider aangesloten, dan zal er aan den omtrek
meer stroom passeeren, omdat daar de inductieve reactantie
het geringst is.
Wat ons bij het verschijnsel voornamelijk interesseert, is de
vermeerdering van den weerstand, die het gevolg is van de
ongelijkmatige verdeeling van een stroom in den geleider,
wanneer een wisselstroom passeert, vergeleken bij den weer
stand als er gelijkstroom doorheen vloeit. Voor massieve
koperen geleiders hangt de verhouding van de weerstanden
bij wisselstroom en gelijkstroom af van het product van de
doorsnede en den vierkantswortel uit de frequentie. Als voor
beeld moge hier worden vermeld, dat in een draad met een
doorsnede van 3.1 mm2 bij een wisselstroom met een
frequentie van 15.000 kp/s, de weerstand 30 maal zoo groot
is als bij gelijkstroom. Bovendien doet zich nog het ver
schijnsel voor, dat er een phase-verschil bestaat tusschen den
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stroom aan de oppervlakte en dien binnen in en, wanneer het
product van doorsnede en \/ frequentie zeer groot is,
gebeurt het zelfs, dat de stroom binnen in, in tegen-phase is
met dien aan den omtrek. Hierdoor zal de weerstand nog meer
toenemen. Om deze reden wordt, in plaats van massieve ge
leiders, dikwijls een holle buis gebruikt met denzelfden buiten
diameter. De weerstand wordt hierdoor gunstig beïnvloed.
Wij willen nog wijzen op het theoretische nadeel om
koperen geleiders te vertinnen of te vernikkelen. Door het
huid-effect zullen de stroomen gedwongen worden door de
laag tin of nikkel te gaan, waardoor feitelijk de h.f. weerstand
toeneemt, omdat b.v. tin een soortelijken weerstand heeft,
die ruim 8 X zoo groot is als die van koper. Bovendien heeft
nikkel nog het nadeel van zijn magnetische eigenschappen.
In de practijk blijkt het nadeel niet al te groot te zijn, voor
namelijk omdat de opgebrachte laag dun is. Bij de constructie
van K.G. zenders worden de geleiders veelal verzilverd.
Wanneer een draad in spoelvorm gewonden wordt, zal
speciaal bij hooge frequenties de stroom niet meer worden
verdeeld zooals bij de rechte geleiders, doch zal hij zich meer
ophoopen aan één zijde daarvan. Bij twee naast elkaar
liggende, in serie verbonden geleiders, waar doorheen de
h.f. stroom in dezelfde richting passeert, zal deze de neiging
hebben om zich te concentreeren in dat deel van elk, hetwelk
het verst van de ander is verwijderd. Evenals wij vonden
bij den enkelen geleider, zal ook hier de h.f. stroom zich
trachten te verdichten in dat deel waar de veldsterkte het
grootst is. Tusschen de geleiders is geen veld aanwezig.
Wanneer een draad in een enkele laag om een houder wordt
gewikkeld, blijkt het, dat, wanneer er een h.f. stroom doorheen
gaat, de stroom zich verdicht aan dien kant van den draad,
welke het dichtst bij den houder ligt. Dit komt omdat, behalve
de aanwezigheid van het normale huid-effect, thans ook nog
electromotorische krachten in elk der draden worden
geïnduceerd door het magnetische veld van de andere samen.
Door de draden iets van elkander af te liggen kan deze
invloed worden verminderd.
Bij een bepaalde ƒ is de ongelijkmatige distributie van den
stroom in een dunnen draad minder uitgesproken dan in een
dikken. Het ligt dus voor de hand om den draad samen te
stellen uit een groot aantal dunne draadjes, die alle van
elkaar geïsoleerd zijn, behalve aan de uiteinden, terwijl dan
de gezamenlijke doorsnede even groot is als die van den
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massieven draad, teneinde denzelfden gelijkstroom-weerstand
te behouden. De draden moeten dan evenwel op een speciale
wijze gevlochten worden. Een gewone gevlochten draad,
waarvan de samenstellende draadjes gewoonweg in elkaar
gedraaid zijn, geeft het gewenschte effect niet, ook al zijn zij
onderling geïsoleerd. Dit komt omdat dan iedere draad over
de geheele lengte op denzelfden afstand ligt van den hartdraad, die dus deze ligging van het begin tot het einde
behoudt. Wanneer door een dergelijken draad een stroom
vloeit, zal het deel daarvan, hetwelk door de binnenste draden
gaat, een magnetisch veld veroorzaken, dat een E.M.K.
opwekt in de buitenste draden en daarin den stroom doen
toenemen ten koste van dien in het centrum. In een dergelijken
draad zal de ongelijkmatige distributie van den stroom
practisch dezelfde zijn als in een gewonen massieven draad.
De verschillende samenstellende draden moeten dus zoo
danig in elkaar gevlochten worden, dat ieder afzonderlijk
van het hart uit naar buiten toe en weer terug loopt met
regelmatige tusschenruimten over de geheele draadlengte.
Men kan dit op de volgende manier doen : 3 draden worden
op de gewone wijze in elkaar gedraaid, terwijl dan drie van
de aldus ontstane combinaties weer worden ineen gedraaid,
waardoor dus een geleider ontstaat uit 9 draden. Vervolgens
worden weer 3 van deze 9-aderige combinaties opnieuw ineen
gedraaid enz. Onder deze omstandigheden is ieder draadje
omringd door het zelfde krachtveld en voert dus ieder een
deel van den totalen stroom. Men noemt zulk draad „Litzendraad”. Gewoonlijk is ieder draadje geëmailleerd, doch ook
zijde of katoenomspinning kan aangewend worden. Vóór het
gebruik moet ieder draadje aan beide uiteinden van de
isolatie worden ontdaan. Hoe grooter het aantal draadjes en
hoe kleiner de doorsnede, hoe lager zal de h.f. weerstand zijn
van den totalen, aldus samengestelden, geleider.
In een h.f. afgestemden stroomkring zijn de koperverliezen
het belangrijkst .ofschoon ook in het isolatiemateriaal of de
diëlectrica verliezen in vrij groote mate voorkomen. De laatste
worden diëlectrische verliezen genoemd.
Tusschen de geleiders, die door het een of andere isolatie
materiaal zijn gescheiden, heerschen h.f. potentiaal verschillen
en aangezien dergelijke geleiders met de daartusschen
liggende isolatie als condensatoren kunnen worden aan
gemerkt,
worden
electrostatische krachtlijnen in het
diëlectricum opgewekt. De diëlectrische verliezen treden dus
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uitsluitend op daar, waar een electrostatische capaciteit
aanwezig is.
Nu zijn de platen van een variabelen condensator
gescheiden door lucht, doch ook ander isolatiemateriaal kan
aangewend worden om de beide stellen platen van
elkander te isoleeren. Hiervoor wordt veelvuldig eboniet
gebruikt en nu treden de voornaamste verliezen op in de
vaste isoleerende materialen. De verliezen kunnen tweeledig
zijn en wel veroorzaakt worden door lekstroomen over het
isolatiemateriaal of zelfs daar doorheen, doch ook door den
invloed van het electrostatische veld in het diëlectricum, ver
oorzaakt door het h.f. potentiaal-verschil tusschen de platen.
Wij hebben reeds opgemerkt, dat het weglekken van den
stroom over de isolatie, overeenkomt met het verbinden van
een hoogen weerstand over de platen van den condensator,
door welke een lekstroom vloeit. Ook al is het isolatie
materiaal van zeer goede kwaliteit, dan kunnen deze lek
stroomen toch nog optreden door de aanwezigheid van stof
en vocht. De verliezen, die hierdoor ontstaan, zijn vrijwel
onafhankelijk van de frequentie, hetgeen niet het geval is bij
die, welke veroorzaakt worden door het wisselende electro
statische veld in het diëlectricum.
Bij de behandeling van de condensatoren hebben wij vast
gesteld hoe de lading plaats vindt. Wij hebben gezien, dat
dit in een zeer kort tijdsbestek geschiedde en dat de lading
gecompleteerd was, wanneer het spanningsverschil eenmaal
een vaste waarde had aangenomen.
Bij de meeste vaste diëlectrica blijkt het, dat ook daarna
een kleine hoeveelheid stroom nog voor een oogenblik door
vloeit, zonder dat deze echter eenige verandering in de
spanning tusschen de platen veroorzaakt. Men schrijft dit
toe aan de een of andere wijziging, die het diëlectricum
ondergaat. De eigenschap van het diëlectricum om nog een
hoeveelheid electriciteit te absorbeeren, nadat de normale
laadstroom heeft opgehouden, wordt de diëlectrische
hysteresis genoemd.
Bij ontlading van den condensator, door kortsluiting, neemt
men het tegenovergestelde verschijnsel waar, want nadat de
ontlading in korten tijd is tot stand gebracht, blijft er nog
gedurende eenigen tijd stroom doorvloeien, dus, nadat de
spanning tusschen de platen nul is geworden. Het verschil
is, dat bij lading de extra toegevoerde stroom onder spanning
wordt opgeslorpt, terwijl bij de ontlading deze wordt terug-
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gegeven zonder eenig potentiaalverschil. Dit leidt tot de
gevolgtrekking, dat een hoeveelheid energie, die aan den
condensator werd toegevoerd, niet wordt teruggegeven, die
derhalve in warmte moet zijn omgezet.
Wij weten, dat de normale laadstroom een phase-verschil
van 90° vertoont ten opzichte van de spanning en dus
gemiddeld een energieverbruik vertegenwoordigt gelijk aan
nul. De stroom, die ontstaat door het hysteresis effect is in
phase met de spanning en vertegenwoordigt derhalve een
energieverlies door verwarming in het diëlectricum.
Proefondervindelijk is aangetoond, dat het grootste deel
van den arbeid die per seconde door een condensator in een
wisselstroomkring wordt geabsorbeerd, veroorzaakt wordt door
het hysteresis-effect. De grootte daarvan hangt af van het
gebruikte diëlectricum en van de frequentie.
De diëlectrische verliezen in een spoel treden voornamelijk
op in de isoleerende stoffen, waarmede de naast elkaar
liggende draden zijn omwikkeld en in het materiaal waarvan
de spoelhouder is gemaakt. Door deze laatste gaan een groot
aantal krachtlijnen, die tusschen de windingen van de spoel
optreden. Het electrische veld wordt echter verminderd als
de windingen verder van elkander worden gelegd. Nu zullen
de diëlectrische verliezen bij een bepaalde spanning en
frequentie afhangen van de kwaliteit van het gebruikte
isolatie-materiaal, van de intensiteit van de, daarin opgewekte,
electrische velden en van de grootte van het diëlectricum, dat
onder den invloed van het veld komt. Om dus de verliezen
klein te houden, moet daar, waar het veld het dichtst is, zoo
weinig mogelijk vaste stof als diëlectricum worden gebruikt,
dient goed materiaal te worden gebezigd en de windingen
van elkander af te worden gelegd. Bovendien moet het begin
en het einde van de draadwinding zoo ver mogelijk van
elkander liggen, omdat daartusschen het grootste spannings
verschil bestaat. Voor een bepaalde spanning, die tusschen
twee geleiders heerscht, is de intensiteit van het electrische
veld in de isoleerende tusschenstof omgekeerd evenredig met
den afstand tusschen beide, terwijl het energie-verlies in het
diëlectricum per cm3 evenredig is aan het kwadraat van de
veldsterkte. Hieruit volgt dus dat, zal een spoel haar functie
goed verrichten, de beide einden ver van elkander moeten zijn
verwijderd en dat, uit dien hoofde, een spoelhouder met een
enkele laag windingen de voorkeur verdient.
Diëlectrische verliezen treden in een stroomkring daar op,
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waar electrostatische capaciteit aanwezig is. Capaciteit bestaat
tusschen ieder willekeurig paar geleiders, die door een
isoleerende tusschenstof zijn gescheiden en zij treedt op
wanneer een spanningsverschil tusschen hen wordt aangelegd.
In een spoel, bestaande uit een enkele laag windingen, die
gewonden is op een cylindrischen houder, zal niet alleen
capaciteit aanwezig zijn tusschen twee naast elkaar liggende
windingen, doch eveneens tusschen iedere willekeurige
winding en elk der andere en men zegt, dat een dergelijke
spoel inwendige capaciteit of zelf~capaciteit bezit. In lucht of
gasvormige diëlectrica treden geen hysteresisverliezen op.
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HOOFDSTUK VIII.
MEETINSTRUMENTEN.
Om tot een juist inzicht te geraken van de verschijnselen,
welke in een electrische keten kunnen optreden, moet de
waarde van de diverse electrische grootheden bekend zijn,
dus de stroom, de spanning, de weerstand, het vermogen, de
arbeid en de frequentie.
Voor dit doel staan ons verschillende meetinstrumenten ten
dienste, waarmede de stroom in ampères, de spanning in volts,
de weerstand in ohms, het vermogen in watts of K.Ws., de
arbeid in watt-uren of K.Wh. en de frequentie in Hertz
gemeten kunnen worden.
Al deze genoemde grootheden kunnen met meters van
zeer uiteenloopende constructie en principes bepaald worden,
waardoor er legio types bestaan, welker bespreking een geheel
boekwerk beslaat.
Bij alle constructies wordt echter steeds van de een of
andere kenmerkende eigenschap van den electrischen stroom
gebruik gemaakt.
Wij zullen ons in dit hoofdstuk bepalen tot een korte
bespreking van de meest gebruikte instrumenten, doch zullen,
alvorens hiertoe over te gaan, eerst eens nagaan hoe het staat
met :

De schakeling van ampère- en voltmeters in een keten.
Alle metingen zijn terug te voeren tot stroommetingen,
uitgezonderd de meting met den electrostatischen voltmeter,
waarop wij nog nader terugkomen. Deze meting is een
zuivere spanningsmeting.
In het algemeen kunnen we zeggen, dat een voltmeter
een spoel heeft met veel dunne windingen, een ampèremeter
daarentegen een spoel met weinig dikke windingen.
Bij beschouwing van fig. 81 laat zich dit gemakkelijk

170

begrijpen. Indien de voltmeterspoel te weinig ohmschen
weerstand vertegenwoordigt, zouden we eigenlijk een kort
sluiting tusschen beide leidingen veroorzaken. De in dit geval
optredende kortsluitstroom verwoest het spoeltje. Om dit dus
te ontgaan, voeren we de voltmeterspoel uit met meerdere
windingen, afhankelijk van zijn meetbereik.
Voor een ampèremeter is een spoel met veel windingen
volt
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niet gewenscht. Hoe meer windingen, des te meer weerstand
den stroom geboden wordt en des te grooter het eigen
verbruik wordt.
Om dit goed te begrijpen, moeten we ons wel realiseeren,
dat we een voltmeter parallel aan <*de leidingen schakelen en
een ampèremeter in serie met eeni der leidingen. Bij eiken
meter speelt het stroomverbruik een groote rol. Moeten we
in een keten, waarin een Philips radiolamp van het miniwatttype op een gloeistroomtransformator is aangesloten, de
spanning meten, en nemen we hiervoor b.v.. een weekijzer
instrument, dat een eigen verbruik heeft van circa 350 milliampère bij 4 volt, dan zullen we bemerken, dat de lamp is
uitgegaan tengevolge van het groote stroomverbruik, het
eigen verbruik van den voltmeter.
Bij nauwkeurige metingen dienen we er dus steeds. zorg
voor te dragen, een
voltmeter ter beschikking te hebben met
<
een zoo hoog mogelijken
inwendigen weerstand en een dus
m<
zoo laag mogelijk eigen verbruik.
Zooals; we reeds aanstipten beschikt een instrument slechts
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over een bepaald meetbereik. Zoo is een meter voor 4 volt
zonder meer niet geschikt voor 220 volt. Hetzelfde geldt
ook voor ampèremeters.
Om het meetbereik te verhoogen passen we bij voltmeters
voorschakelweerstanden en bij ampèremeters aftakweerstanden of shunts toe. Zie fig. 81.
Deze weerstanden en shunts worden van weerstandsdraad
vervaardigd, meestal wordt hier manganindraad voor gebruikt.
Indien een meter voor meerdere meetbereiken geschikt
moet zijn.
zijn, worden de diverse weerstanden of shunts
ingebouwd en kan b.v. met behulp van een schakelaar de
weerstand, behoorend bij het meetbereik, worden ingeschakeld.
Ook is het mogelijk in één instrument een volt- en ampèremeter te vereenigen, eveneens voor meerdere meetbereiken.
Men spreekt dan van een universaal instrument.
Krijgen de voorschakelweerstanden te groote afmetingen,
dan worden ze separaat gemonteerd. Dit kan bij ampère
meters het voordeel hebben dat men geen zware meetkabels
naar het instrument behoeft te voeren.
Bij wisselstroommetingen gebruikt men bij voltmeters
dikwijls spanningstransformatoren. Vooral bij hoogspanningsmetingen, waar het aflezen van een instrument gevaar zou
opleveren wegens overslag, biedt deze methode veel voordeelen.
De transformator zet b.v. 10000 volt om in 100 volt. De
schaalverdeeling van den voltmeter, welke in dit geval slechts
een meetbereik heeft van 100 volt, is geijkt in hoogspanningseenheden, zoodat het mogelijk is op zeer eenvoudige wijze
gevaarloos hoogspanning te meten.
Bij lagere spanning kunnen echter ook weerstanden
gebruikt worden.
Ampèremeters worden bij wisselstroommetingen echter bij
voorkeur niet van shunts voorzien wegens de mogelijkheid
van phaseverschuiving in meter en weerstand.
We gebruiken hier liever stroomtransformatoren. De
ampèremeter heeft in dit geval dan meestal een meetbereik
van 5 ampère, terwijl de transformator een overbrenging
heeft, afhankelijk van de primaire stroomsterkte, van b.v.
50 A.. 100 A. of 500 A.
Volledigheidshalve merken we hierbij op, dat de ampère
meter nimmer van den stroomtransformator mag los gemaakt
worden in stroomvoerenden toestand, alvorens de trans
formator secondair is kortgesloten.
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Dit klinkt eigenaardig, doch wat is n.1. het geval ? Het
primair gevormde magnetische veld wordt door het secondaire
veld tegengewerkt. Hierdoor wordt automatisch het totale
hoofdveld klein gehouden. Een open secondaire keten geeft
dus geen secondair veld, met het gevolg dat het hoofdveld
een ongelimiteerd hooge sterkte verkrijgt, wat een groote
warmte-ontwikkeling met zich brengt, daar de ijzerverliezen
zeer toenemen en aldus het verbranden van de blikisolatie
ten gevolge heeft. (Zie hoofdstuk Transformatoren).
ELECTRO-MAGNETISCHE OF WEEKIJZER
INSTRUMENTEN. I.

Principe. —■ Het grondprincipe, waarop deze meters
berusten komt het beste tot uiting bij de bespreking van het
instrument van Kohlrausch.
Deze meter wordt tegenwoordig niet meer gebruikt wegens
de groote nadeelen, welke het instrument aankleven en welke
dit type min of meer in discrediet hebben gebracht. Ze zijn op
de magnetische werking van den stroom gebouwd.
Constructie. — Het instrument in fig. 82, dat op de mag
netische werking van den stroom is gebouwd, bestaat uit een
hollen cylinder, waarop eenige draadwindingen zijn gelegd. In
spoel S is een weekijzeren kern veerend opgehangen. Indien
nu een stroom door de wikkeling van spoel S wordt gezonden,
zal deze spoel of solenoïde krachtlijnen gaan opwekken, m.a.w.
er ontstaat een veld, dat b.v. zal verloopen van boven naar
beneden.
Aan de bovenzijde vormt zich dan een zuidpool en aan
de onderzijde een noordpool. De kern welke binnen in de
spoel hangt zal hierdoor gemagnetiseerd worden en wel zoo
danig, dat zich aan de onderzijde een noordpool zal vormen.
Hierdoor wordt de kern in de spoel getrokken, waar een
zoo groot mogelijk aantal krachtlijnen omvat wordt. De
afstand, waarover dit geschiedt, hangt af van de stroomsterkte. Aan de kern is tevens de wijzer bevestigd.
De veer, waaraan de kern is . opgehangen, doet dienst om
den wijzer in den nulstand terug te brengen en om de
beweging te vertragen.
In het vervolg zullen we deze werking het ,.richtende
koppel” noemen, de kracht, welke den wijzer doet uitslaan,
het ,,uitwijkende koppel”.
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In fig. 82 is de overbrenging van kern op wijzer door
middel van een hefboompje tot stand gebracht. Hierdoor is
de ophangveer vervallen en heeft men tevens een horizontale
draaiing van den wijzer verkregen.
De kern heeft men ook op verschillende wijzen verbeterd.
Een thans nog toegepaste constructie is een plaatje, hetwelk
draaibaar is in twee saffieren en dat
in een elliptische spoel getrokken
wordt.
Indien men de verbindingen aan
de aansluitklemmen van het in
strument verwisselt, men schenkt
b.v. geen aandacht aan plus en min,
dan zal de stroom de spoel in tegen
gestelde richting doorloopen, hier
door zal dus het veld van richting
veranderen, doch tevens zal zich
aan de onderzijde van de kern een
Fig. 82.
andere pool vormen. De kern wordt
dus wederom in de spoel getrokken en doet hiermede den
wijzer in dezelfde richting uitslaan. Uit deze manipulatie zien
wij onmiddellijk dat deze instrumenten zoowel voor gelijk- als
wisselstroom te gebruiken zijn.

ELECTRO-MAGNETISCHE OF WEEKIJZER
INSTRUMENTEN. II
Een geheel andere constructie, welke tot de thans meest
gebruikte gerekend mag worden, toont fig. 83.

Constructie. — Het instrument bestaat, evenals het
instrument van Kohlrausch, uit een spoel, welke door den
stroom doorloopen wordt.
In de spoel bevinden zich echter twee cirkelvormig
gebogen weekijzeren plaatjes of ankertjes (rechterhelft van
de figuur). Eén is vaststaand gemonteerd, terwijl het andere
draaibaar op de wijzeras is aangebracht. De as is gelagerd
in twee saffieren.
Werking. -— Als we nu den stroom door de spoel sturen,
zal zich een veld vormen, hetwelk beide ankertjes in gelijke
richting magnetiseert.
Zooals uit de gelijkstroomtechniek bekend is, stooten twee
gelijknamige polen elkander af.
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(Dit niet te verwarren met een andere eigenschap, n.1. die
van de aantrekkende kracht van twee geleiders, waardoor een
stroom in dezelfde richting loopt
en waarop een ander type instru
........
ment berust.)
Door de afstootende werking
zal het draaibare ankertje zich
gaan verplaatsen en hiermede de
wijzer.

X

Het richtend koppel. — Dit
wordt gevormd door een of twee
platte
bronzen spiraalveeren,
welke tegengesteld zijn gewikkeld.
Schaalverdeeling. — De schaal
verdeling bij dit type meters is
kwadratisch. Zie fig. 84. De verdeeling 0—20 en 100 — 500 is
kwadratisch. Dit wil zeggen, dat
de afstanden tusschen de diverse
Fig. 83.
waarden, op de schaal opgeteekend, met het vierkant toenemen. De oorzaak hiervan is
de magnetisatie van de kernen, welke ongeveer evenredig is
met den te meten stroom.
De kracht, waarmede nu beide ankertjes van elkaar
verwijderd worden, zal dus ongeveer evenredig zijn met het
quadraat van den te meten stroom, waarmede begrijpelijker
wijs de uitslag van den wijzer samenhangt. Door de
ankertjes een bepaalden vorm te geven kan men de schaal
verdeeling beïnvloeden.
Zouden we zoo’n ankertje in een plat vlak uitslaan, dan
verkregen we een driehoek met een afgesneden tophoek.
Een speciale vormgeving kan ook van belang zijn voor
ampèremeters, welke b.v. in motorketens worden geschakeld.
Een motor neemt tijdens het aanzetten veel meer stroom
op dan in normaal bedrijf.
De aanloopstroom bedraagt voor een kortsluitankermotor
circa vijfmaal den normaalstroom.
Gedurende een zeer kort tijdsbestek zal dus het laatste
gedeelte van de schaal worden gebruikt. Men heeft nu door
deze genoemde vormgeving en door toepassing van een
speciale legeering, een schaal verkregen als figuur 84 laat zien.
Het begin en einde der schaal vertoont een gedrongen
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karakter, terwijl het middelste gedeelte, dat steeds in gebruik
is, een evenredige verdeeling heeft. Op de hier genoemde
wijze is het mogelijk voor speciale doeleinden een practisch
bruikbare schaal te verkrijgen. De schaalverdeeling is bij
gelijk- en wisselstroom niet gelijk, dit komt door het aanwezige
ijzer in het instrument.
Bij wisselstroom zal de invloed van hysteresis en wervelstroomen en eveneens de frequentie zich doen gevoelen. Om
deze reden dient er op gelet te worden, voor welke stroomsoort het instrument geijkt is, hetgeen met de bekende teekens
= of
is aangegeven. Is de meter voor beide stroomsoorten
geijkt, dan zijn meestal twee schaalverdelingen aangebracht.
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Fig. 84.

Ook op dit punt kan een verbetering door vormverandering
der ankers verkregen worden.
Voor de beste meters is het verschil in aanwijzing circa
0.3 %.
Bij wisselstroom dient bovendien gelet te worden op de
ijkfrequentie, welke eveneens op de schaal is aangegeven.
Demping. — Onder demping wordt verstaan de vertraging,
welke noodig is om den wijzer na een uitslag in den directen
ruststand te brengen.
Zonder demping treedt een hinderlijk slingeren of pendelen
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op, totdat de wrijving het opgezamelde arbeidsvermogen in
het beweegbare gedeelte heeft verbruikt.
Wel vertragen de beide spiraalveeren voor het richtend
koppel de beweging iets, doch dit is onvoldoende.
Men heeft tot dit doel onderaan de wijzeras een lucht
vleugeltje aangebracht, zie fig. 83, dat zonder veel speling
in een bijna gesloten doosje beweegt.
Bij draaiing van de wijzeras ondervindt het vleugeltje den
weerstand van de lucht en kan zich hierdoor moeilijk van de
eene naar de andere zijde bewegen. Door den ondervonden
weerstand wordt de beweging van den wijzer sterk
gedempt.
Om deze eigenschap noemt men de weekijzerinstrumenten
aperiodisch.
Gevoeligheid voor uitwendige magnetische velden. ■—■ De
invloed op de aanwijzing, van buiten af, door magneten of
magnetische velden is zeer groot. Een magnetische afscherming
is dus gewenscht. Om deze reden wordt eveneens lucht
demping toegepast. Andere uitvoeringen, waarbij een magneet
gebruikt wordt, zouden hier de meting beïnvloeden.

Gevoeligheid voor overbelasting. — Tegen overbelasting
zijn de meters zeer goed bestand, daar de stroom alleen de
spoel doorloopt en verder geen beweeglijke deelen passeert.
De meters zijn wegens hun uiterst eenvoudige constructie
laag in prijs en worden hierdoor in ruime mate toegepast.

Stroomverbruik. — Een nadeel van de weekijzerinstrumen
ten is het groote eigen verbruik. Voor precisiemetingen zijn
ze dan ook niet geschikt.
DRAAISPOEL METERS.

Principe. ■— Een geheel ander type meter is het draaispoelsysteem van Deprez en d’Arsonval, waarvan de constructie
duidelijk uit fig. 85 is te begrijpen. Deze meters zijn
ontworpen op de magnetische werking van den stroom.

Constructie. — Het instrument is opgebouwd uit een
sterken permanenten staalmagneet van het hoefijzertype. Aan
de polen zijn poolschoenen bevestigd, welke cylindervormig
zijn uitgedraaid.
In de aldus gevormde cylindervormige opening bevindt
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zich, concentrisch aangebracht, een weekijzeren cylinder,
slechts een nauwe luchtspleet open latend.
Door deze constructie wordt een zeer sterk radiaal gericht
magnetisch veld in de luchtspleet verkregen.
Op den weekijzeren cylinder is een raampje aangebracht,
dat uit aluminium of electrolytisch koper is vervaardigd. Het
raampje is draaibaar om een
asje, gelagerd in een paar saffiersteentjes. Op het raampje zijn
■■HM
een aantal dunne draadwindingen
■■EB gewikkeld, welke door den te
meten stroom worden doorloopen.
Voor toe- en afvoer van den
stroom doen de platte spiraalveeren dienst, welke het raampje
tevens in een zekeren ruststand
houden of hierin terug brengen.
Het richtende koppel dus.
De veeren zijn vanzelfsprekend
onderling geïsoleerd op de as verbonden om kortsluiting te voorkomen. Tevens draagt de as den
zeer lichten, uit aluminium ver
vaardigden, wijzer, welke aan zijn
Fig. 85.
voet uitloopt in een vork. Elke
tand bestaat uit een draadstangetje, waarop een gewichtje
draaibaar is.
Door deze constructie wordt de wijzer in eiken stand in
evenwicht gehouden, hetgeen voor een nauwkeurige aan
wijzing noodzakelijk is. De instelling van deze gewichtjes
geschiedt door de fabriek en behoeft geen nastelling.

Werking. — De werking berust op dezelfde eigenschap
als waarop gelijkstroommotoren werken, n.1. op het principe
dat een stroomvoerende geleider in een magnetisch veld
een kracht ondervindt, waarvan de grootte is :

K = 0.1 H il

De richting van deze kracht kunnen we met den bekenden
linkerhandregel bepalen. Vloeit door het spoeltje een stroom,
dan ontstaat een veld loodrecht op het vlak, gevormd door
de windingen en tevens loodrecht op het veld van den
permanenten magneet.
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Het veld van de spoel zal zich nu evenwijdig willen stellen
met het veld in de luchtspleet, wat de draaiing van het
spoeltje, en hiermede van den wijzer, ten gevolge heeft.
Verwisselen we bij dit instrument de toevoerdraden, en
aldus den stroomdoorgang, dan zal ook de draaizin
veranderen. Uit deze eigenschap merken we direct op, dat
draaispoelinstrumenten ongeschikt zijn voor wisselstroommetingen.
Wisselstroom zal in het spoeltje een wisselend magnetisch
veld opwekken, waardoor op het spoeltje steeds uit twee
tegengestelde richtingen krachten gaan werken, met het
gevolg dat het slechts in een lichte trilling zal geraken. Uitslag
in één bepaalde richting zal echter niet plaats kunnen hebben.
Tijdens een meting met een wisselstroom van 50 Hertz
zou de spoel 100 X per seconde van draaizin moeten
veranderen. Door de traagheid, welke op het roteerende
gedeelte van het instrument werkt, kan dit de snel opeen
volgende aantrekkingen niet volgen, met het bovengenoemde
resultaat.
Wij dienen met draaispoelmeters dus bij aansluiting in een
gelijkstroomketen goed op plus- en minklem te letten.
Er bestaan echter ook draaispoelmeters, welke stroomen in
twee richtingen meten. Bij deze meters bevindt zich het
nulpunt in het midden der schaal.
Deze types zullen we o.a. veelal aantreffen op acculaadborden, waar het noodzakelijk is den stroom in beide
richtingen te kunnen meten. De linkerzijde van de schaal is
dan b.v. voor ,,laden", de rechterzijde voor ,,ontladen". Hier
door zijn we in staat onmiddellijk te zien óf en hoeveel de
accumulatoren geladen of ontladen worden.
Schaalverdeeling. — Zooals reeds eerder is geschreven,
werken er op het bewegende gedeelte van een meetinstrument
twee koppels.
Het uitwijkende koppel
heeft hier een grootte van :
Cjl X I X n X B cmg.,

waarin :

/ de te meten stroom is, n het aantal windingen op het
raampje, B de inductie in de luchtspleet (op de plaats waar
het raampje zich bevindt) en cT een constante, afhankelijk van
de afmetingen van de spoel.
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Het richtende koppel K2 is afhankelijk van de spiraalveeren
en den uitwijkingshoek van de spoel.

K2 = Co X cc cmg., waarin :
c2 een constante afhangend van den aard en de lengte van
het materiaal, waaruit de spiraalveeren zijn vervaardigd.
= de uitwijkingshoek.
Is na een zekeren uitslag van den wijzer, deze tot rust
gekomen, dan kunnen we aannemen, dat beide koppels aan
elkaar gelijk zijn, K2 =
of : c2 X cc = Cj X I X n X B.
« = CX/XnXjö. waarin we C hebben ingevoerd als
een totale constante.
Als vaststaand kunnen we aannemen, dat het veld in de
luchtspleet homogeen is. We kunnen dus schrijven :
oc = C X I, daar ook het aantal windingen constant is.
We zien dus dat de uitwijkingshoek oc geheel afhankelijk
is van de grootte van den stroom en hiermede dus evenredig
verandert.
Uit deze redeneering volgt, dat de instrumenten van een
evenredige schaalverdeeling kunnen worden voorzien.
Onder evenredige schaalverdeeling verstaan we een zoo
danige verdeeling, waarbij elk schaaldeel, zoowel aan het
begin als aan het einde, dezelfde grootte en daarmede dezelfde
waarde vertegenwoordigt.
Voor een evenredige schaalverdeeling verwijzen we naar
fig. 84 voor de verdeeling van 20—'100 A.
Demping. — De demping geschiedt bij deze meters al zeer
eenvoudig.
Het aluminium raampje, waarop de windingen liggen,
gedraagt zich als een gesloten winding. Volgens de wet van
Lenz worden bij draaiing in een magnetisch veld, in het
raampje spanningen opgewekt, welke inductiestroomen
tengevolge hebben. Het veld dezer stroomen werkt de
beweging van de spoel tegen.
Bij zeer gevoelige draaispoelmeters kan dit soort demping
zelfs te sterk worden. Men onderbreekt dan het raampje en
overbrugt dit met een weerstand. Bij te sterke demping zegt
men dat de meters ,.kruipend" zijn. De hier toegepaste
demping noemt men electromagnetisch.

Gevoeligheid voor uitwendige magnetische velden. — De
aanwijzing is vrijwel ongevoelig voor uitwendige magnetische
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velden. In de luchtspleet heerscht een zoodanig sterk veld,
dat uitwendige velden, welke doorgaans zwakker zijn, geen
invloed kunnen uitoefenen. De sterke staalmagneet zal boven
dien op uitwendige velden nog een zekere schermwerking
uitoefenen.

Gevoeligheid voor overbelasting. — Een nadeel van de
meters is, dat ze zeer gevoelig zijn voor overbelasting. De
dunne draadwindingen kunnen slechts een beperkten stroom
verdragen. Bij te grooten stroomdoorgang en daarmee gepaard
gaande verwarming, zullen de spiraalveeren haar richtende
kracht verliezen, met het gevolg dat de wijzer niet precies
meer in het nulpunt terugkomt.
Om dit binnen geringe grenzen te corrigeeren, zijn de
meeste instrumenten van een nulpuntinstelling voorzien. Deze
bestaat uit een schroefje, dat van buiten af bereikbaar is en
een hierin excentrisch aangebracht pennetje. (Zie fig. 83 en 85
links onderaan).
Bij draaiing van het schroefje zal, door tusschenkomst van
de gaffel, de spiraalveer iets meer gespannen of ontspannen
worden.
Goede draaispoelmeters hebben bovendien een magnetische
shunt, een weekijzeren, taps toeloopend plaatje, dat de lucht
spleet meer of minder overbrugt. Hiermede kan een gedeelte
van de krachtlijnen langs deze shunt verloopen.
Langs empirischen weg is de maximale wijzeruitslag dan
op een bepaalde waarde in te stellen.
We kunnen de draaist-fëommeters de precisiemeters voor
gelijkstroom noemen.
Door hun evenredige schaal en verdere goede eigen
schappen, als gevoeligheid — circa 1000 maal gevoeliger dan
weekijzermeters — en laag stroomverbruik, heeft men
getracht de instrumenten ook voor andere metingen bruikbaar
te maken.
Draaispoelmeters worden in combinatie met o.a. een meetgelijkrichtercel voor wisselstroommetingen en met thermoelementen voor hoogfrequente metingen gebruikt.
Alleen deze beide meetmethoden komen voor bespreking
hier in aanmerking. De toepassingen op ander gebied zijn
legio. Wij noemen o.a. de toepassing als weerstandsmeter in
combinatie met een inductor, de lichtmeting in lux met een
foto-electrische cel en de geluidsmeting in decibells met een
microfoon. (Prof. Zwikker.)
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WISSELSTROOMMETINGEN MET
DRAAISPOELMETERS.

Meestal komen de meters, voorzien van een droge meetgelijkrichtercel. als universaal instrument in den handel.
Door middel van een schakelaar wordt de gelijkrichtercel
dan ingeschakeld. Een dergelijke uitvoering heeft het voordeel
als combinatie door de fabriek te zijn geijkt. Het is n.1. niet
mogelijk mett een willekeurige cel nauwkeurige metingen te
verrichten.
Een nadeel van <de gelijkrichtercel is, dat er temperatuursfouten aankleven, welke
------ i het noodzakelijk maken de draaispoelmeters van een eenigszins
kwadratische schaal te voorzien.

(s

A±
(EÊaD 332
Fig. 86.

Constructie. ■— Een gelijk
richtercel bestaat uit eenige koperplaatjes, ter grootte van een cent,
waarop aan één zijde een laagje
koperoxyde is aangebracht. De
electronen, de dragers van de
electriciteit, worden gemakkelijker
doorgelaten van koper op koper
oxyde, dan omgekeerd.
Fig. 86 geeft een schema weer,
zooals een draaispoelmeter met
gelijkrichtercellen geschakeld kan
worden.

Werking. — De 4 cellen zijn in Graetze-schakeling
geplaatst, terwijl de meter in brugschakeling is> aangebracht.
Voor het geval de stroom zich van A naar B beweegt, zal
de stroomrichting in de brug gaan van A over G1 door M
door G4 naar■ ~
B. ~
De cellen G2 en G3 laten geen stroom door,
Gaat een 'volgend oogenblik de stroom B naar A, dan
verkrijgen wei vanaf B de volgende stroomrichting : door G2,
door M, door G
~ 3 naar A. De cellen G1 en G4 laten nu geen
stroom door.
Wij zien echter, dat de stroom den meter M steeds in
dezelfde richting passeert.
Het groote voordeel van deze meting is het veel lagere
stroomverbruik dan bij toepassing van een weekijzerinstrument.
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Gevoeligheid voor overbelasting. ■— De elementen mogen
niet te zwaar belast worden, daar men hiermede de meetfout
vergroot.
De effectieve waarde van den wisselstroom wordt gemeten.
HOOGFREQUENTE WISSELSTROOMMETINGEN
MET EEN THERMO-ELEMENT.

H.F. wisselstroommetingen kunnen we alleen verrichten
met meters, welke op de warmte-ontwikkeling van den
stroom zijn geconstrueerd.
We kunnen dit o.a. doen met een draaispoelinstrument in
combinatie met een thermokoppel of ook wel een thermokruis.
Constructie. — Een thermo-element bestaat uit twee
verschillende metalen, b.v. koper en constantaan, welke aan
elkander zijn gelascht (fig. 87).
Bij verwarming van de lasch L wordt een E.M.K.
opgewekt van ongeveer 4.1 m.V. bij 100 graden Celsius.

Werking. ■— Men stuurt den stroom door den verhittingsdraad 1, welke b.v. van <constantaan is vervaardigd. De
draad zal hierdoor
sterk verwarmd wor
den en deelt zijn
warmte mede aan
de laschplaats L van
de metaalstrooken
///✓/✓/✓///✓///
2 en 3.
De
opgewekte
3
E.M.K. wordt via
Fig 87
de aansluitklemmen
4 en 5 aan een milli-voltmeter toegevoerd, welke geijkt is
in ampère’s.
Voor kleinere stroomsterkten geschiedt de verwarming op
indirecte wijze.
De aansluitklemmen 4 en 5 zijn met tusschenlegging van
een plaatje isolatiemateriaal 6 en 7 op de aansluitstrooken
8 en 9 bevestigd, zoodat alle metaaldeelen een zoo evenredig
mogelijke temperatuur bezitten.
Schaalverdeeling. — De stijging in temperatuur is even
redig met het kwadraat van den stroom, volgens de wet
van Joule : r I2.
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Hiermede zal dus vanzelfsprekend ook de opgewekte
E.M.K., en daarmede de uitslag van de draaispoel millivoltmeter evenredig zijn. De draaispoelmeters moeten dus in
combinatie met een thermo-element van een kwadratische
schaal voorzien worden.
Het is mogelijk door middel van kunstgrepen, o.a. door de
poolschoenen niet concentrisch doch elliptisch uit te draaien,
zoodat het veld in de luchtspleet niet overal meer homogeen
is, een meer evenredige schaal te verkrijgen.

Gevoeligheid voor overbelasting. — De thermo-elementen
zijn zeer gevoelig voor overbelasting om dezelfde reden als
genoemd onder „Schaalverdeeling”, n.1. dat de warmte
ontwikkeling toeneemt met Z2.
Bij overbelasting zal dus kans bestaan op doorsmelten van
den weerstandsdraad.
Voor frequenties zijn de thermokoppels ongevoelig. Hier
door zijn het de aangewezen antenne-ampèremeters. Hoog
frequente wisselstroomen tot 10s Hertz kunnen nog met een
tolerans van circa 3 % gemeten worden.
HITTEDRAADINSTRUMENTEN

Principe. — Hittedraadinstrumenten berusten op de uit
zetting van metalen bij verwarming ; in dit geval de
verwarming door den stroom.
Constructie. — Uit fig. 88 komt de eenvoudige constructie
direct naar voren. De horizontale draad .welke tusschen twee
klemblokjes is bevestigd, is de meetdraad. De samenstelling
van dezen weerstandsdraad is meestal een legeering van
platina en iridium. Op ongeveer % van de lengte is een
verticale draad bevestigd, de brugdraad genoemd. Deze wordt
aan de onderzijde vastgeklemd aan de nulpuntinstelling. In
het midden van den brugdraad is wederom een horizontale
draad bevestigd. Dit is een cocondraad, welke eenige malen
om het snaarschijfje is gewonden, dat op de wijzeras is
gemonteerd. De cocondraad wordt gespannen gehouden door
een platte veer.
Werking. — Wanneer we nu den te meten stroom door
den platina-iridiumdraad zenden, zal een warmte-ontwikkeling
in dezen draad plaats vinden volgens de wet van Joule = r I2.
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Deze warmte-ontwikkeling heeft een verlenging van den
draad tengevolge, welke verlenging te bepalen is uit de
formule :
11 = l o (\ + at) waarin :
l t de lengte is bij t graden Celsius verwarming door I,
l o de lengte bij nul graden Celsius.
a (ot
(of oc) is de lineaire uitzettingscoëfficiënt van den meetdraad, hier dus van de platina-iridium legeering.
Zooals reeds vermeld, zal de meetdraad dus een verlenging
ondergaan en doorbuigen, met het gevolg, dat de brugdraad zakt.
Deze zal echter niet slap
komen te hangen ,daar de
platte veer zich tracht te
ontspannen, hiermede den
cocondraad aantrekkend.
Daar de cocondraad eenige
malen om de snaarschijf is
gewonden, zal deze iets
draaien en hiermede tevens
1
den wijzer verplaatsen.
1
Daar zoowel bij wissel
stroom als bij gelijkstroom
)
/
warmte-ontwikkeling (r Z2)
optreedt, volgt hieruit, dat
hittedraadmeters voor meting
van beide stroomsoorten ge
bruikt kunnen worden. Bij
Fig. 88.
wisselstroom wordt de effectieve waarde van den stroom gemeten. De aanwijzing is dus
voor beide stroomsoorten gelijk.

i

Schaalverdeeling. — Daar de aanwijzing voor gelijkstroom
en wisselstroom dezelfde is, behoeft slechts één verdeeling
aangebracht te worden.
De schaalverdeling is echter kwadratisch, daar de uit
zetting van den meetdraad evenredig is met het kwadraat
van 1.
Een meer evenredige schaal kan verkregen worden door
het snaarschijfje, waarover de cocondraad loopt, excentrisch
op de wijzeras aan te brengen. Wij kunnen zoodoende bij een
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kleine verandering van den cocondraad een grooteren uitslag
van den wijzer verkrijgen.
Demping. — De demping geschiedt bij deze instrumenten
door toepassing van wervelstroomen. (Wet van Lenz.)
Op de wijzeras zit een aluminium segment, dat bij draaiing
tusschen de polen van een permanenten magneet kracht
lijnen snijdt.
De aldus in dit segment opgewekte wervelstroomen, welke
den oorsprong van hun ontstaan tegenwerken, bewerk
stelligen een krachtige demping.

Gevoeligheid voor uitwendige magnetische velden. — Uit
de aanwezigheid van een dempmagneet bemerken we reeds,
dat de meters niet gevoelig zijn voor uitwendige magnetische
velden, hetgeen ook vanzelf spreekt.
Gevoeligheid voor overbelasting. ■—■ Een groot nadeel van
de meters is de gevoeligheid voor overbelasting. Dit komt
door dezelfde oorzaak als bij thermo-elementen. De warmte
ontwikkeling in den meetdraad neemt toe met het kwadraat
van den stroom. Reeds heeft een langdurige aansluiting aan
een geringe stroomsterkte een blijvende verlenging van den
meetdraad tengevolge.
In stroomloozen toestand is dit te corrigeeren met de
nulpuntsinstelling, welke den brugdraad meer of minder spant.
Voor uitwendige temperaturen zijn de meters alleen dan
gevoelig, indien de temperatuur van den meetdraad laag is
t.o.z. van de buitentemperatuur, dus bij lage stroomsterkten.
Hiertoe is een speciale compensatie-constructie toegepast,
welke bestaat uit twee platen van verschillend uitzettingscoëfficiënt. De linkerzijde van den meetdraad is op deze
platen bevestigd. Zie fig. 88.
De hittedraadmeters vonden vroeger, wegens hun
ongevoeligheid voor frequenties, veel toepassing als antenneampèremeter. Ze zijn echter door de thermokoppels
verdrongen.

ELECTROSTATISCHE VOLTMETERS.
Principe. — In tegenstelling met alle voorgaande meters,
berust deze meter niet op een stroommeting of op een eigen
schap van deze, doch op het direct gevolg van een spannings
verschil tusschen twee geleiders.
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Constructie. — De electrostatische voltmeters kunnen
verdeeld worden in twee types. Berust het ééne type op de
verandering van het werkzame oppervlak van twee platen,
het andere type en het hier beschrevene berust op de
verandering van den werkzamen afstand van twee platen.
Zie fig. 89.
Het instrument in deze figuur is volgens het systeem van
Seidler gebouwd en wordt door Hartmann & Braun
vervaardigd.
Tusschen twee onderling geïsoleerde vaste platen, welke
we a en b zullen noemen, is een losse aluminium plaat c
aan twee veertjes op
gehangen,
geïsoleerd
van de plaat b (fig. 89
verticale platen, waar
van de lichte van
aluminium is). Het ge
heel vormt dus een
condensator. Op de
wijzeras bevinden zich
twee uithouders, waartusschen een dunne
draad evenwijdig aan
de wijzeras is gespan
nen. De onderzijde van
de losse plaat c is door
middel van een plaatje
aan dezen draad ver
Fig. 89.
bonden. De bedoeling
is, hiermede de be
weging van de plaat c op den wijzer over te brengen, hetgeen
op een krukwerking berust.
Werking. ■— De principewerking is te vergelijken met den
goudbladelectroscoop. Een positieve of negatieve lading doet
de blaadjes uitwijken.
Volgens een bekende wet uit de electrostatica trekken
ongelijknamig geladen voorwerpen elkaar aan en stooten
gelijknamig geladen voorwerpen elkaar af. Op de toepassing
van deze wet berust de electrostatische voltmeter.
De platen a en c worden met den eenen toevoerdraad. de
plaat b met den anderen verbonden. Het gevolg hiervan is,
dat de plaat c zich van a naar b zal bewegen. Deze beweging
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wordt op de boven beschreven wijze op den wijzer over
gebracht.
Als richtend koppel doet de zwaartekracht dienst. De plaat
zal n.1. iets scheef getrokken worden en bij wegvallen van de
lading zakt de losse plaat weer in verticalen stand. Dit zal
echter zeer langzaam geschieden, vooral indien de platen
onderling goed zijn geïsoleerd. De meters zijn zoowel voor
gelijk- als voor wisselstroom te gebruiken.
Schaalverdeeling. — De schaal is vrijwel evenredig. Dit
komt omdat de uitslag evenredig is met de aantrekkende
kracht, dus met de lading op de platen. De lading is weer
evenredig met de aangelegde spanning.
Demping. — De demping kan geschieden op de bekende
wijze met een staalmagneet en een aluminium segment op de
wijzeras.
Gevoeligheid voor overbelasting. — Bij overbelasting vindt
spoedig overslag plaats. Verhooging van het
meetbereik kan plaats vinden door spanningsdeeling door middel van serieschakeling van
eenige capaciteiten (zie fig. 90).
^2
De spanning Et deelen we in de spanningen E1 en E2, welke laatste het meetbereik van den meter bepaalt. Om de totale
Fig. 90.
spanning te berekenen, gaan we als volgt
te werk .

Q : (C2 4- C) = E2 : Ey

I

Ey + E2 = E totaal

II

[Cx + (C2 + C)] : (E2 + E,) = C. :E2
[Cx 4- (C2 4- C) ] : Et = Ci : E2 (interpoleeren)

[■ +

(Co + C) | : Et — 1 : E2
Ct

E t — E2

[

(c2 4- C)

ct

]

Indien we in deze formule de waarden invullen voor :
E2 = de aanwijzing van den meter, terwijl de capaciteiten
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van de condensatoren en van den meter bekend zijn, dan is
gemakkelijk de totale spanning te berekenen.
Dit geldt alleen voor wisselstroom. Bij gelijkstroommetingen
moet met de isolatieweerstanden van de condensatoren
gewerkt worden in plaats van met de capaciteit.
Gevoeligheid voor frequenties. — De aanwijzing is geheel
onafhankelijk van de frequentie en dus is de meter ook
geschikt voor hoogfrequente metingen, zooals in de radio
techniek veelal voorkomen.
Stroomverbruik. — Het verbruik is zeer gering. Bij gelijk
stroom hebben we behalve met den laadstroom nog rekening
te houden met uiterst geringe lekstroomen. De meter heeft
een zeer hoogen weerstand. Wat dit betreft is het dus de
ideale voltmeter.

FREQUENTIEMETERS.
Principe. — De werking berust op resonantie.

FREQUENTIE
46

46

50

52

54

_____ JJl

1

1 ïe1 ’ s'o’ 1 '5'2' 1 '5; ■'

Mz

E2Z)

Fig. 91.

Fig. 92.

Constructie. — De electromagnetische tongen-frequentiemeter (fig. 91) wordt gebruikt om van een wisselstroom de
frequentie in Herz te meten. Fig. 92 toont de constructie. Een
of meerdere electromagneten, welke door den wisselstroom
worden doorloopen .zijn naast elkaar op een juk geplaatst,
Boven deze magneten en soms ook nog er onder, om het
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meetbereik te vergrooten, is een aantal tongen geplaatst met
verschillende eigen frequenties. Deze eigen frequenties
bepalen het meetbereik van den meter.
Vooraan elke tong is een wit opstaand vlakje gesoldeerd,
zoodat wij in het vooraanzicht een geheele rij witte blokjes
aanschouwen. (Zie fig. 93.)

Werking. — We schakelen den frequentiemeter als een
voltmeter in een keten. De wikkeling heeft dus een vrij
hoogen weerstand.

De opgewekte krachtlijnen sluiten zich voor een gedeelte
over deze tongen. Hierdoor komen ze onder den invloed van
het magnetische veld en worden ze elke halve periode aan
getrokken, wat een nauwelijks merkbare doorbuiging van
de tong tengevolge heeft. Deze is echter toch voldoende om
na eenigen tijd die tong in heftige slingering te brengen,
waarvan het slingertal overeenkomt met de dubbele
frequentie van den te meten wisselstroom.
W^e zien dus, dat het principe op dat der resonantie berust.

Fig. 93.

Daar de tongen geen andere demping hebben dan haar
natuurlijke traagheid en een geringe magnetische demping,
zullen meerdere tongen meevibreeren, echter niet alle zullen
een even grooten uitslag vertoonen.
Geven twee tongen een gelijken uitslag, dan ligt de
frequentie tusschen beide trillingsgetallen in.
Boven en onder de tongen is de waarde van haar eigen
trillingsgetal aangegeven, aldus de schaal van het instrument
vormend.
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Indien slechts één tong zeer groot uitslaat en de beide
anderen ter weerszijden slechts gering (zie fig. 93), dan
weten we dat die tong haar grootsten uitslag vertoont, dus
haar maximale amplitude heeft en op de spits van de
resonantiekromme slingert.
De tongen kunnen voor frequenties van 7—4 500 Herz
vervaardigd worden.
ELECTRODYNAMISCHE METERS.

Volt- en Ampèremeters.

Principe. ■— De electrodynamische instrumenten berusten
op de aantrekkende en afstootende kracht van twee geleiders
op elkaar.
Geleiders, waarin stroomen vloeien in gelijke richting,
trekken elkaar aan, en stooten elkaar af indien zij door
stroomen in tegengestelde richting worden doorloopen.
Constructie. — De constructie is vrijwel gelijk aan die
van de electrodynamische wattmeters (zie fig. 94).
Ze bestaan uit twee spoelen, n.1. 1 vaststaande groote
spoel en 1 kleinere, draaibaar in de groote.
De instrumenten zijn in vele opzichten te vergelijken met
de draaispoelmeters, waarbij hier de groote spoel de taak
overneemt, die de permanente magneet bij de draaispoel
meters vervult.
De kleine spoel is niet zooals bij de draaispoelmeters op
een aluminium raampje gewikkeld.
Ook bij de electrodynamische meters geschiedt de stroom
toevoer aan de kleine spoel door middel van de bronzen
niet-magnetische spiraalveeren, welke tevens dienen voor
het richtend koppel. De wijzer is met de beweegbare spoel
verbonden.

I

Werking. — De spoelen zijn in serie of parallel te
schakelen en worden dus beide door den te meten stroom
doorloopen. De spoelzijden, welke gelijkgerichte stroomen
voeren, zullen elkaar volgens het onder ,.Principe” genoemde
verschijnsel aantrekken, de ongelijk gerichte afstooten.
Tusschen beide spoelen ontstaat hierdoor een draaimoment,
hetgeen het draaien van het spoeltje tengevolge heeft.
De grootte van het draaimoment vinden wij uit de
vergelijking :
K = C
H2 sinus oc
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waarin C een constante is,

Hr de veldsterkte van de groote spoel,

H2 de veldsterkte van de kleine spoel,
sinus cc de hoek, die de assen van de beide spoelen
met elkaar maken.
Daar
en H2 van dezelfde stroomen afhangen, kunnen
we ook schrijven :
K = c I2 sinus oc

De waarde sin oc zal slechts bij benadering juist zijn, daar
het veld van de vaste spoel niet overal homogeen
homogee: is, zooals
dit wel bij den permanenten magneet het geval is.
Indien wij den stroom in tegengestelde richting door de
spoelen zenden, zal dit gelijktijdig in beide spoelen plaats
vinden.
Het uitwijkende koppel blijft dus van richting onveranderd.
Uit deze eigenschap bemerken we, dat de electrodynamische meters zoowel voor gelijk- als wisselstroom zijn
te gebruiken.
De spoelen worden bij gebruik als voltmeter in serie
geschakeld ter verhooging van den inwendigen weerstand.
Om het meetbereik te verhoogen kunnen we dan nog van
een voorschakelweerstand gebruik maken.
Bij ampèremeters worden de spoelen parallel geschakeld,
daar de beweegbare spoel slechts een kleinen stroom, circa
60 m.A., kan opnemen.
De hoofdstroom doorloopt dan de vaststaande spoel
alternatief onder voorschakeling van een weerstand.
Een aftakking op dezen weerstand wordt naar de beweeg
bare spoel gevoerd, zoodat een evenredige stroomverdeeling
wordt verkregen.
Schaalverdeeling. — We hebben gezien, dat het draaimoment, en hiermede den uitslag van den wijzer, afhankelijk
is van den stroom in beide spoelen, dus met I2.
Wordt de stroom tweemaal grooter, dan zal dus het koppel
viermaal grooter worden, en dus ook de uitslag. We zien
dus hieruit, dat de schaalverdeeling kwadratisch zal
moeten zijn.
Geheel kwadratisch is deze echter weer niet, gezien de
veranderlijke hoek, welke beide spoelen met elkaar maken,
tengevolge van een niet geheel homogeen magnetisch veld.
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Door de spoelen een specialen vorm te geven
mogelijk een meer evenredige schaal te verkrijgen.

is het

Demping. — Zooals reeds bij ,, Constructie" werd
opgemerkt, is de kleine spoel niet op een aluminium raampje
gewikkeld, zoodat langs dezen weg geen demping kan
ontstaan.
De reden, waarom hier niet tot dezelfde soort demping
is overgegaan, berust op het optreden van wervelstroomen
in de kortsluitwinding, welke een extra fout in de meting
met zich zou brengen. Ook zou het veld van de groote spoel
zonder meer te zwak zijn voor een dergelijke demping.
Daarom wordt hier gebruik gemaakt van luchtdemping. Aan
de beweegbare spoel is hiertoe wederom een luchtvleugeltje
bevestigd, dat zich in een doosje met weinig speling beweegt.

Gevoeligheid voor overbelasting. — Om dezelfde reden als
de draaispoelmeters, zijn ook de electrodynamische meters
gevoelig voor overbelasting, omdat de stroomtoevoer aan de
beweegbare spoel door middel van de spiraalveeren geschiedt.
Gevoeligheid voor uitwendige magnetische velden. — De
instrumenten zijn gevoelig voor uitwendige magnetische
velden, indien met gelijkstroom metingen worden verricht.
Wij kunnen in deze gevallen een juiste waarde verkrijgen
door twee metingen met tegengestelde stroomrichtingen te
verrichten.
We nemen van beide uitkomsten dan het gemiddelde.
Bij wisselstroommetingen oefenen constante uitwendige
magnetische velden geen invloed uit.
Daar bij wisselstroommetingen de effectieve waarde van
den wisselstroom gemeten wordt, is het mogelijk de meters
met gelijkstroom te ijken, hetgeen als een voordeel is aan
te merken.
Om de gevoeligheid van magnetische velden te ver
minderen, wordt veelal gebruik gemaakt van astatische
instrumenten.
Men heeft dan twee meetsystemen boven elkaar, welker
beweegbare spoelen aan één wijzer zijn verbonden.
Er moet voor gezorgd worden, dat de stroomen in beide
meetsystemen tegengesteld zijn gericht (t.o.z. van elkaar).
De vreemde velden werken aldus op de meetsystemen in
tegengestelde richting en zullen op het resultaat van de
meting geen invloed meer uitoefenen. Vooral in de radio-
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techniek, waar vele metingen in de nabijheid van sterke
velden verricht worden, vinden deze meetsystemen veel toe
passing, vooral als electrodynamische wattmeters.
Gevoeligheid voor frequenties. — De meters zijn tot circa
100 Hertz onafhankelijk van de frequentie. Als uitzondering
kunnen ze ook voor frequenties tot circa 1000 Hertz worden
gebruikt.
Het zijn de precisiemeters voor wisselstroom.

ELECTRODYNAMISCHE METERS
Wattmeters.
In Principe en Constructie komen de wattmeters overeen
met de electrodynamische volt- en ampèremeters (zie fig. 94).
Werking. — In een keten onderscheiden we o.a. de groot
heden stroom en spanning.
We weten, dat het product van deze beide grootheden,
uitgedrukt in watts, een maatstaf is voor het vermogen,
dat b.v. afqegeven
wordt door een
dynamo.
Met den electrodynamischen wattmeter is het mogelijk
onmiddellijk dit ver
mogen te bepalen.
De schakeling
van een dergelijken
meter zien we uit
fig. 95.
fel
De vaste spoel of
stroomspoel wordt
door den stroom,
welke in de keten
vloeit, doorloopen.
Ze
bestaat
uit
enkele dikke vlakke
windingen van spe
ciale constructie om
een zoo gunstig
Fig. 94.
mogelijk veld te
verkrijgen. De stroomspoel is meestal in meerdere secties

.-a
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verdeeld, welke dan naar keuze, afhankelijk van de stroomsterkte, in serie of parallel geschakeld kunnen worden. De
draaibare of spanningsspoel wordt onder voorschakeling van
een weerstand aan de spanning aangesloten en wordt door
een stroompje, evenredig aan de spanning, doorloopen.
De spanningsspoel, welke een hoogen weerstand moet
hebben, zal bij wisselstroom een groote zelfinductie vertegen
woordigen. Om deze reden maakt men de spoel niet grooter
dan circa 100
en voegt de rest van den weerstand als
voorschakelweerstand aan den meter toe. De voorschakelweerstanden zijn inductievrij.
Wij vestigen er de aandacht op, dat het geen aanbeveling
verdient den voorschakelweerstand aan te brengen op de

■fr
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Fig. 95.

wijze als in fig. 95 geteekend. Het spanningsverschil tusschen
beide spoelen wordt op deze wijze te groot. De isolatie laat
zulks niet toe. Om dit euvel op te heffen, wordt de spanningsspoel direct verbonden met de leiding, waarin de stroomspoel is geschakeld. De weerstand komt dan in de afgaande
leiding (in fig. 95 dus aan den onderkant van de spanningsspoel). Dikwijls worden de wattmeters slechts voorzien van
drie klemmen, van fabriekswege is de verbinding tusschen
stroom- en spanningsspoel dan reeds aangebracht.
De velden, welke in stroom- en spanningsspoel worden
opgewekt, zijn evenredig met den stroom en de spanning in
de keten. Het uitwijkende koppel, dat op de spanningsspoel
werkt, is dus evenredig met het product van stroom en
spanning, dus met het vermogen. Dit gaat slechts op bij gelijk
stroom en bij wisselstroom, waar geen phaseverschuiving
tusschen stroom en spanning bestaat, hetgeen b.v. het geval
is bij de niet-inductieve lampenbelasting, welke in schema 95
is geteekend.
Is de belasting echter inductief, hetgeen bij aansluiting op
een motor het geval is, dan zal de stroom op de spanning
gaan naijlen.
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Het uitwijkingskoppel is dan gelijk
spanning X den arbeidsfactor cos. <p.

aan

stroom X

Schaalverdeeling. — De schaalverdeeling is bij de wattmeters vrijwel evenredig. We hebben gezien, dat het uit
wijkende koppel evenredig is met het product van stroom
en spanning, dus met het aantal watts.
We dienen er echter rekening mede te houden dat, bij
serie- of parallelschakeling der stroomspoelen, de waarden
van de schaaldeelen veranderen.
DE BRUG VAN WHEATSTONE.

Beschouwen wij den stroomkring voorgesteld in fig. 96,
dan zal in de takken abc en adc een hoeveelheid stroom

Fig. 96.

vloeien die afhankelijk is van de weerstanden. De beide
takken zijn door een draad bd verbonden, die men de brug
noemt.
In de brug ontmoeten elkander, zooals de pijlen aangeven,
twee stroomen die elkander verzwakken. Zijn de stroomen
gelijk in sterkte, dan zal er dus geen stroom in de brug
vloeien en dit zal afhangen van de onderlinge verhouding
der weerstanden in de takken ad, ab, cd en cb.
Bovendien moet de spanning bij b gelijk zijn aan de
spanning bij d. Ook dient het spanningsverlies in ab gelijk
te zijn aan dat in ad, terwijl het spanningsverlies in bc weer
gelijk moet zijn aan dat in dc. Tenslotte is het een vereischte
dat de stroomsterkten in ab en bc, evenals in ad en dc, gelijk
moeten zijn.
Uit een en ander volgt vanzelf :
weerstand ab
weerstand bc
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weerstand ad
weerstand dc

In de brug wordt een galvanometer opgenomen, die den
stroomdoorgang registreert.
Om nu de waarde te bepalen van een onbekenden weer
stand, wordt in de practijk gebruik gemaakt van een
instrument dat men de brug van Wheatstone noemt en waar
van fig. 97 het principeschema geeft. In wezen komt dit
overeen met den stroomkring in fig. 96.
D
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Fig. 97.

A is een draad, die over zijn geheele lengte gelijkmatig
van dikte is en waarover een schuifcontact kan bewogen
worden, dat langs een in graden verdeelde schaal loopt.
Wijst bij een bepaalden stand van het contact de galvano
meter geen stroom aan, dan verhouden de weerstanden der
draadgedeelten zich als hun lengten.
G is een gevoelige galvanometer met het nulpunt in het
midden van de schaal.
B is een bekende weerstand van b.v. 10 Ohm.
X is de te meten onbekende weerstand.
Wanneer nu de galvanometer nul aanwijst als het schuif
contact op 20 staat, is dus volgens bovenstaande vergelijking :

20
|0 of :
80
X
X = 40 Ohm.
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VRAAGSTUKKEN

Aan het slot van de hieronder volgende serie vraagstukken zijn de
antwoorden daarop vermeld. Van sommige is uitsluitend het eindresultaat
gegeven, andere, waarvan de oplossing eenige moeilijkheid kan geven,
zijn meer uitgewerkt.
Den lezer wordt in zijn eigen belang aangeraden eerst te trachten zelf
de oplossing te vinden, alvorens het antwoord te raadplegen. Alleen in
dat geval kunnen de vraagstukken, die als een repetitie van het geleerde
dienen te worden beschouwd, eenig nuttig effect hebben.
i.

Twee lampen Lx en L2 worden in serie geschakeld. De
weerstand van
is 25 Ohm en die van L2 is 50 Ohm.
Door Li loopt een stroom van 1 A., terwijl de stroomsterkte van L2 slechts % A. mag bedragen. Dit laatste
bereikt men door aan L2 een weerstand R parallel te
schakelen. Hoe groot moet deze weerstand zijn ?

2. Twee in serie geschakelde lampen van 110 V., die resp.
weerstanden hebben van 100 en 200 Ohm, worden aan
gesloten op een 220 V. stroombron. Bereken de spanning
op elke lamp.

3. Een draad heeft een soortelijken weerstand van 0.02,
een doorsnede van 8 mm2 en een weerstand van 5 Ohm.
Hoe lang is die draad ?

4.

2 parallel geschakelde elementen worden verbonden aan
een uitwendigen weerstand van 2 Ohm. Wanneer de
E.M.K. van ieder 2 V. bedraagt, bij een inwendigen
weerstand Ri = 1 Ohm, wordt gevraagd I en Ek te
berekenen.

5. De uitwendige weerstand Rlt van de schakeling in vraag
stuk 4 wordt verminderd en nu daalt Ek tot 1 V.
Bereken /?„.
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6. Wanneer vervolgens van de schakeling van ’vraagstuk 5
een element wordt weggenomen, wordt gevraagd' 77 en Ek
te berekenen.

: " in serie geschakeld.
7. Twee weerstanden R en /?,
Rx zijn
Over R, die een weerstand heeft van 6 Ohm, bedraagt
de spanningsval 20 V. Gevraagd wordt den weerstand
van
te berekenen als gegeven is dat de spanningsval
daarover 60 V. is.
8. Twee parallel geschakelde weerstanden hebben een
totalen weerstand van 10 Ohm. Een van de weerstanden
is 50 ohm en voert 1 A. Hoe groot is de andere weerstand
en hoeveel stroom gaat er door ?
9. Van een ampèremeter, die een weerstand heeft van
2 Ohm, wil men het meetbereik 5 X zoo groot maken.
Hoe groot moet de extra weerstand zijn en hoe wordt
deze geschakeld ?
10. Als men bij een voltmeter met een weerstand van 1000
Ohm een weerstand van 8000 Ohm in serie plaatst, hoe
veel malen is dan het meetbereik vergroot ?
11. Hoe groot is de weerstand van een 100 W. 220 V. lamp ?

12. Een schakeling bestaat uit 2 weerstanden parellel resp.
10 Ohm en 15 Ohm, waarmede een R = 4 Ohm in serie
is aangesloten op een spanning van 100 V. Bereken /
door iederen weerstand en het wattverbruik van den
kring.
13. Een accu-batterij, bestaande uit 15 in serie geschakelde
cellen, wordt geladen. Elke cel heeft een 7?, = 0.02 Ohm
en een E.M.K. = 2 V. De dynamospanning is 110 V.
en de laadstroom moet 10 A. zijn. Hoe groot is de
vereischte laadweerstand en wat wijst de voltmeter aan,
die aan de klemmen van de batterij is vastgemaakt. Wat
zou er gebeuren als de dynamo verkeerd werd aan
gesloten ?

14. Bij een R = 40 Ohm wordt een tweede R parallel ge
schakeld om de totale R te verminderen tot 15 Ohm. Hoe
groot is die parallel weerstand en hoe verdeelt de
stroom zich ?
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15.

Drie weerstanden R}. 7?2 en 7?3 zijn in serie geschakeld.
Over 7?] valt 5 V., 7?2 verbruikt 24 Watt. Tusschen de
uiteinden der weerstanden heerscht 30 V. en I = 2 A.
Hoe groot zijn 7?p 7?2 en 7?3 ?

16.

Drie 110 Volt lampen, die resp. 100 Watt, 50 Watt en
150 Watt verbruiken, zijn parallel geschakeld. Hoe groot
is de totale weerstand ?

17.

Kan men twee 110 V. lampen in serie aansluiten op
220 V. ?

18. Een weerstand verbruikt 50 Watt. Dit verbruik wenscht
men terug te brengen tot de helft door een weerstand
in serie. Hoe groot moet die serieweerstand zijn ?

19. Twee weerstanden 7?! en 7?2 van 5 en 10 Ohm zijn
parallel geschakeld. In welke verhouding vertakt de
stroom zich ?
20. Twee weerstanden van 6 en 24 Ohm zijn parallel
geschakeld. Hierbij is een derde weerstand van 10 Ohm in
serie verbonden. Als door de 6 Ohm 12 Amp. gaat, hoe
veel spanning staat dan over de geheele combinatie ?

21. Een weerstand van 12 Ohm wil men terugbrengen tot
3 ohm door er een anderen 7? parallel aan te verbinden.
Hoe groot moet 7? zijn ?
22. In een shunt-dynamo wordt een E.M.K. opgewekt van
113 V. De ankerweerstand bedraagt 0.1 Ohm, terwijl
Ek = 110 V.
Als het veld een weerstand heeft van 55 Ohm, wordt
gevraagd Ru te berekenen.

23. Een shunt-motor, waarvan het anker en het veld resp.
weerstanden hebben van 0.2 Ohm en 110 Ohm, wordt
aangesloten op een net van 110 V. en neemt 26 A. op.
Hoe groot is het ontwikkelde mechanisch vermogen
in pk ?
24. Een dynamo-anker heeft 300 windingen en draait met een
snelheid van 900 toeren per minuut door een krachtstroom
van 500.000 krachtlijnen. Hoe groot is de opgewekte
E.M.K. ?
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25. x weerstanden, die elk y Ohm weerstand hebben, worden
in serie en daarna parallel geschakeld. Bereken den weer
stand van de groepen.
26. Een motor neemt 15 A. op bij 100 V. Het ontwikkelde
mechanische vermogen is 2 pk. Bereken den weerstand
van het anker en de Et.

27. De lengte van een draad wordt verdubbeld en de door
snede gehalveerd. Gevraagd wordt hoe de weerstand
verandert.
28. Wat wijzen de voltmeters aan in fig. 98, indien de
ampèremeter een aflezing van 35 geeft ?

V

>

A

A

£

©
E>

y
Fig. 98.

Fig. 99.

29. Indien de schakelaar S in fig. 99 gesloten is wijst de
voltmeter 1 volt aan en bij open schakelaar 1J^ V. Hoe
groot is de weerstand van AB wanneer de inwendige
weerstand van de batterij 1 ohm bedraagt ?
30. De capaciteit van een condensator is 0.036 mfd. Bereken
de capaciteit wanneer 36 condensatoren als volgt zijn
geschakeld :
le : 6 in serie en 6 groepen parallel.
2e : 3 in serie en 12 groepen parallel.

31.

Hoeveel spanning is noodig om een capaciteit van
0.03 m F een vermogen toe te voeren van 3 K.W., als de
ladende wisselstroom een freq. heeft van 500 Hz ?
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32. Van 2 in serie geschakelde condensatoren heeft de een
een capaciteit van 1 p F en de ander een lading van
50 /z Coulomb.
De spanning over de 2 condensatoren is 60 V. Hoe groot
is de capaciteit van den tweeden condensator ?
33. Een condensator bestaat uit 26 platen van 50 X 20 cm.
De diëlectrische constante is 6 en de afstand tusschen
de platen 3 mm. Bereken de capaciteit.
34.

Een condensator heeft een lading van 0.06 Coulomb bij
een spanning van 300 V. Bereken de capaciteit.

35. Drie in serie geschakelde condensatoren hebben een
capaciteit van resp. 2, 6 en 15 p F. De spanning op de
capaciteit van 2 p F is 15 V. Bereken de spanning op de
andere en de vervangingscapaciteit.
36. Van twee in serie geschakelde condensatoren is de
vervangingscapaciteit 1 p F. Hoe groot is de eene
capaciteit als de andere 3 p F is ?

37. Hoe sterk is het magnetisch veld en de krachtstroom
van een spoel door welke een stroom gaat van 10 Amp. ?
De spoel heeft een diameter van 5 cm, een lengte van
10 cm en heeft 50 windingen.

38.

Herleid :

0.04
500
3600
3
1
1

MF
cm
cm
KW
PK
KWh

cm
=
mF
=
,zH
=
= ........ PK
Kgm/sec.
=
Joules =
=

Kgm.

39. Een kring bestaat uit een capaciteit van 0.001 /zF,, een
zelfinductie van 4000 /xH en een weerstand van 2 Ohm in
serie. Bereken de frequentie van dien kring.
Als de E.M.K. 100 V. is, hoe sterk is dan I’ en hoe hoog
de spanning over C, R en L als :
le : co = 5 X 105
2e : <0 = 10*1

40. Een wisselstroomkring bestaat uit een capacitieve
reactantie van 30 Ohm en een inductieve reactantie van
40 Ohm. De stroomsterkte is 20 Amp. en de E.M.K. =
300 V. Hoe groot is de ohmsche weerstand ?
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41. Als bij een wisselstroom I en E 30° uit phase zijn, hoe
groot is dan het vermogen als I = 10 Amp. en E = 30 V.?
42. Als een dynamo belast is met een kring, bestaande uit
een capaciteit en een zelfinductie die parallel zijn ver
bonden en welke is afgestemd op de frequentie van den
wisselstroom, hoe sterk is dan de stroom dien de dynamo
levert als gegeven zijn :
C = 0.1 /zF, L = 50 /zH, R = 10 Ohm en
E.M.K. = 100 V.
43. Als de effectieve (middelbare) waarde van de spanning
100 V. is, hoe groot zijn dan de maximum, gemiddelde
en momenteele waarden ?
44. Een kring bestaat uit een capaciteit van 2% /zF, een
spoel met een zelfind. coëfficiënt van 4 ju.H en een Ohmschen weerstand van 5 Ohm in serie. Op welke frequentie
is die kring afgestemd ?

45. In den kring van vraag 44 staat een wisselstroomdynamo
in serie geschakeld, waarvan de frequentie gelijk is aan
die van den kring.
Gevraagd wordt de stroomsterkte te berekenen als de
E.M.K. = 50 V., alsmede de spanningen over de
capaciteit en de zelfinductie.
46. In een wisselstroomkring staan C, L en R in serie. Over
de capaciteit staat een spanning van 50 V., over de
zelfinductie 80 V. en over den weerstand 20 V.
Hoe groot is de E.M.K. van dien kring ?

47. Een capaciteit van }/£ ^F, een spoel van 1000 /zH en een
weerstand van 10 Ohm zijn in serie geschakeld en aan
gesloten op een dynamo, die een wisselstroom levert
met een cirkelfrequentie van 40.000.
Bereken de impedantie en den arbeidsfactor van dien
kring.
48. In een kring loopt een wisselstroom van 10 Amp. bij een
spanning van 100 V. Het wattverbruik is 800. Hoe groot
zijn R, X en Z ?
49. Hoe groot is de zelfind. coëfficiënt van een spoel, wanneer
daarin een spanning van 62.8 V. wordt geïnduceerd, als
deze doorloopen wordt door een stroom van 5 A. met
een frequentie van 100 Hz. ?
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50. Hoe groot is de zelfind. coëfficiënt van 2 spoelen die *
resp. een waarde van 10 en 20 /x H hebben ? Zij zijn niet
gekoppeld.
Ie bij serie schakeling
2e bij parallel schakeling.

51.

Als men een dynamo wil belasten met 100 Ohm en men
beschikt slechts over 25 Ohm, kan dit geschieden door
middel van een transformator. Bereken de transformatieverhouding.

52. Men schakelt een condensator met een reactantie van
5 Ohm en een Ohmschen weerstand van 5 Ohm parallel
en sluit deze aan op een wisselstroomdynamo met een
spanning van 50 V. Bereken den stroom die door de
dynamo geleverd wordt.

53.

Een spoel heeft een L = 1/20 Henry en een weerstand
van 8 Ohm. Hierdoor loopt een wisselstroom van 10 Amp.
met een cirkelfrequentie van 300. Wat wijst de voltmeter
aan die op de spoel wordt aangesloten ?

54.

De primaire van een h.s. transformator heeft een weer
stand van 5 Ohm en een zelfinductie coëfficiënt van 10 H.
Bereken de sterkte van den stroom in de primaire,
wanneer deze verbonden is aan een kring, waarop een
E.M.K. van 110 V. en een frequentie van 60 Hz. is
aangesloten.

55.

Bereken de stroomsterkte in een wisselstroomketen die
een weerstand heeft van 4 Ohm, een inductieve reactantie
van 100 Ohm, een capacitieve reactantie van 120 Ohm en
waarop een E.M.K. van 110 V. is aangesloten. Ijlt de
stroom voor of na bij de aangelegde E.M.K. ?

56.

Een voltmeter, die verbonden is op een spoel in een
wisselstroomketen, geeft een aflezing van 110 V., terwijl
een daarin verbonden Ampèremeter 10 Amp. aanwijst.
Het phaseverschil is 30°, de daarbij behoorende
cos. </> = 0.866.
Bereken het wattverbruik van de spoel.

57.

Bereken het wattverbruik in een spoel, die een weerstand
heeft van 200 Ohm, een reactantie van 100 Ohm wanneer
een E.M.K. van 110 V. daarop is aangesloten.
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58.

Bereken de inductieve reactantie van een smoorspoel
van 30 H, bij 60 Hz en 120 Hz, wanneer de weerstand
verwaarloosd wordt.

59. Bereken de impedantie van de spoel van vraag 58 bij
60 Hz, als de weerstand van den spoeldraad 25 Ohm
bedraagt.

60.

Bereken de impedantie van een spoel die in een wisselstroomkring is opgenomen en welke een weerstand heeft
van 30 Ohm en een ind. react. van 40 Ohm.

61.

Bereken de cap. reactantie van een condensator van 2 /zF
wanneer deze is opgenomen in een keten waarop een
E.M.K. van 60 Hz is aangesloten.
Eveneens als f' = 500 KHz.

62. Bereken de impedantie van een stroomkring, waarin een
spoel, die een Ohmschen weerstand van 50 Ohm en een
zelfinductie coëfficiënt van 10 H heeft, in serie is ververbonden met een condensator, welke een capaciteit
heeft van 50 /xF. wanneer een wisselstroom wordt gebruikt
van 1000 Hz.

63.

Een smoorspoel heeft een weerstand van 5 Ohm en een
reactantie van 6 Ohm. Hoe groot is de stroomsterkte in
de spoel, als er een spanningsverschil van 220 V. aan de
uiteinden van de spoel heerscht. Bepaal bovendien den
arbeidsfactor.

64.

De spoel van vraag 63 wordt in serie geschakeld met
een inductievrijen weerstand van 10 Ohm. Tusschen de
uiteinden van het geheel heerscht weer de spanning van
220 V. Gevraagd wordt Z. I en cos <?.
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ANTWOORDEN
1.

Door L2 gaat % Amp., dus door parallel weerstand moet
% Amp. gaan = 3 X zoo groote stroomsterkte.
50
2
R derhalve 1/3 weerstand L2 of — = 16 — Ohm.

2. Spanningsverdeeling bij serieschakeling in dezelfde ver
100 Ohm J/3 van
houding als de weerstanden, dus over
<
220 V. en over 200 Ohm 2/3 van 220 V. (Z is in beide
lampen gelijk).
3. 7? = p -E Z = 2000 m.
d

4. Bij parallel schakeling blijft E.M.K. = 2 V. en wordt
Rt = }/2 Ohm.
/ = E.M.IC =0 8Amp Ek _ e.m.K. — /ƒ?,= 1.6 V.
Ri + 7?u
5. Ek = E.M.K. — I Ri, waaruit volgt 1 = 2 Amp.
p
Ru = -j- = 0.5 Ohm.

r

5

6. E.M.K. en Ru blijven gelijk, Ri wordt 1 Ohm.
dus I — P/.3 Amp. en Ek = 2/3 V.
7. Rv = 18 Ohm.

8.

12.5 Ohm.

I = 31/3 Amp.

4 Amp.

9. Stroom door extra weerstand 4 X zoo groot als door den
meter, zoodat deze weerstand 4 X zoo klein moet zijn
als dien van den meter.
Er moet dus een weerstand van 4 Ohm parallel geschakeld
worden.
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10. 9 maal.
11. 484 Ohm.

(« = w^)

12. De vervangingsweerstand Rr voor de 2 par. geschakelde

weerstanden is 6 Ohm.

fe = *2
7 = 10 Amp.

4-

/?! ’ 7? = 10 Ohm.
Watt = I X E = 12R = 1000.
13.

7?, = 15 X 0.02 = 0.3 Ohm. E.M.K. = 15 X 2 = 30 V.
ƒ = E — Eaoc = l_10 — 3° = 10 Amp. R = 8 Ohm.
Laadweerstand is 8 — 0.3 = 7.7 Ohm.
Ek (bij lading) = E.M.K. 4- I Rt = 33 V.
Batterij wordt ontladen met 174 Amp.

Parallel weerstand = 24 Ohm.
1
1
= 3:5.
Stroomverhouding /! : I2 =
40 ’ 24
30
15.
=“ = 15 Ohm. 7?! = | = 2i Ohm. VR2 = 24 W.
14.

dus R2 = 6 Ohm.

7? 3 = 64 Ohm.

16. Totale verbruik is 300 W.
£2
R=
± 40 Ohm.
Watt
17. Ja, op voorwaarde dat de weerstandeni van beide lampen
gelijk zijn. Anders zijn de spanningen op de beide lampen
niet gelijk.
18. 12R = 50, dus

R = 25.

Omdat 7 derhalve

|X2

kleiner wordt, moet de weerstand van den kring |X 2
grooter worden. De serie weerstand moet dus 0.4 gedeelte
zijn van den aanwezigen weerstand.

19. Indien

4dan is
• 7i

de stroom is in Rl en /2 in R2,
*2

- _L
.* A
d
d
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20.

Door de 6 Ohm gaat 12 Amp., derhalve door de 24 Ohm
3 Amp. Door de 10 Ohm gaat dan 3-4-12 = 15 Amp.
De vervangingsweerstand is 14.8 Ohm, waardoor 15 Amp.
gaat. De spanning is dan 15 X 14.8 = 222 V.
Of ook : over de 24 Ohm valt 3 X 24 = 72 V. en over
de 10 Ohm 150 V. Totaal 222 V.

21. 4 Ohm.
22.

De ankerstroom veroorzaakt een spanningsverlies van
Door het veld gaat :
3 V. in 0.1 Ohm.
Z = 30 Amp.

I = 2 Amp.

Dus door Ru 28 Amp.

Zo

Ohm.

anker
Amp.
Joulesche warmte =
23. Iveid = 1 Amp.
252 x 0.2 = 125 W. Et = HÓ — 25 X 0.2 = 105 V.

Mechanisch vermogen in pk

- - -

500.000 X 900 X 300
= 22.5 V.
60 X 10»

24.

E.M.K. =

25.

In serie xy Ohm.

Parallel

x

Ohm.

26. Et = 98 V. ankerweerstand 2/15 Ohm.
27. De weerstand wordt 4 X zoo groot.
28. 6 Ohm staat parallel op de rest, welke bestaat uit 11/s
Ohm in serie met 3 andere. Van deze laatste is 7 Ohm 41 Ohm = 8 Ohm parallel verbonden met 4 Ohm of totaal
22/3 Ohm. Tellen wij hierbij den serie weerstand D/3 Ohm
op, dan blijkt dus dat deze 4 Ohm parallel staat op 6Ohm.
De 35 Amp. verdeelen zich over de 4 Ohm en 6 Ohm in
de verhouding — :
= 6 : 4 of 21 Amp. en 14 Amp.
4
6
De 21 Amp. zullen zich na de D/3 Ohm doorloopen te
hebben, weer in 2 deelen splitsen, n.1. door 4 Ohm en
8 Ohm (7 Ohm 4- 1 Ohm). De stroomsterkten verhouden
zich dan als de omgekeerden van de weerstanden.
De Voltm. parallel aan 6 Ohm wijst aan 14 X 6 = 84 V.
„
..................................................... D/30
„ 21 X li/3= 28 V.
= 56 V.
„14X4
„ 4„
„
= 49 V.
„ 7X7
„ 7
„ „
= 7V.
„ 7X1
„ 1
„ „
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29. Bij open schakelaar is de aanwijzing van den Voltmeter =
E.M.K. = IJ V.
Ek = E.M.K. — I Ri
Ek = I Rtl
1 = IJ—/ X 1
1 = Vi
I =
Amp.
Ru = 2 Ohm.
30.

I.

Serie capaciteit van 6 condensatoren is 0.006 p F.
Aangezien er 6 van deze capaciteiten parallel zijn
geschakeld is de totaal capaciteit 0.036 p F.
II. De cap. van 3 cond. in serie is 0.012 p F.
Omdat er 12 van deze cap. parallel zijn geschakeld
is de totale cap. 0.144 p F.
CE* f
Condensator wordt 1000 keeren per sec.
2
geladen.
3
—- X £2 x 1000
3000 = 108
2
E = 14000 Volt.

31. P =

32. Beide condensatoren hebben dezelfde lading.

. dus de spanning van den eenen condensator

E =

50 pC
50 V.
1 pF
Spanning op den 2en condensator = 10 V. en derhalve
C = 5 pF.

is

33.

KO _ 6 X 50 X 20 X (26 — 1)

c=

±

of

p

± 40.000 cm

pF (practisch 0.04 pF).

90

34. 200

4 7r 0.3

4 pd

F.

35. Op 6 p F 5 V., op 15 pF 2 V.
Cvcrv

36.

IJ

= 1

— p F.
11

pF.
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0.4 77 n

37. H =

~r

— = 62.8 Gauss.

Krachtstroom is H X d = 62.8 X 19.6 = 1231 kracht
lijnen (diameter = 5 cm, dus opp. = tt r2 = 19.6 cm2).

38. 36000 cm ; -

1 oOÜ

M E ; 3.6

m

H : zt 4 pk ;

75 kgm/sec. ; 3.6 X 10G Joules = 366750 kgm.

39. De kring is afgestemd op w

= pér = 5 x 105-

£
In geval 1 is er resonantie, dus / = — = 50 Amp.

De spanning over R is IR = 100 V. Over

L is de

4

= 105 Volt.
103
Over C heerscht dezelfde spanning (E = —

spanning I o> L = 50 X 5 X 105 X

\

co U

Geval 2.
a> = 104.

<»L = 104 X 4000 = 4 X 107 Ohm.

1

— = IÖT = 105 Ohm.
10»
X = 4 X 107 — 105 = 399 X 105 Ohm.
Z = ± 399 X 105 Ohm.
100
waaruit volgt dat de spanning over R
I =

O) C

399 X 105 ’

practisch nihil is.
100
Over de capaciteit: 399 X 105 X 105 = go v.
100
X4 X 107 = ± 100 V.
,, zelfind.
399 X 105
40. Z =
R =

300
= 15 Ohm. Z = |//?2 4- X2
20
\/\25 = ± 11 Ohm.

41. Watt = I X E X cos p = 10 X 30 X cos 30° =
KZ

Ort

1

10 X 30 X y|/3 = 10 X 30 X y X 1.73 = 259.5.
'' ~ ” 2'
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42. Dit is parallel resonantie.
50
L
106
Z =
= 50 Ohm.
CR ~
1 =

E
= 2 Amp.
Z
E mar
Ê = 140 V.

43. E

k 2

2 ^mar
E

r?
__
^-'gem

44.

f=

= 89 V.

Etnax ■sin

Er mom

co t
1
2
10G X10G

1
2 —

i/czr=2

1Q6
6 7T

=

53000.

45. Dit is serie resonantie.
E
/ =
= 10 Amp.
R
Over de cap.

staat

ZC =

= 131/« V-

<0 <

,,

,,

zelfind.

I 0>Z = 10X</3= 131/3 V.

46. De spanningen over C en L zijn 180° uit phase en die
over R 90° uit phase met de beide andere,
Spanning over C en L dus 80 — 50 = 30 V.
Deze is 90° uit phase met de 20 V.
E.M.K. derhalve [/302 4- 202 = 36 V.

47. z = |/7?z + X2 = 1/100 + 100 = ± 14 Ohm.
-U = 50 Ohm ; o» L = 40 Ohm.
<0 C

D

Arbeidsfactor = ■=-= ± 0.7.

48. Z =

E
-j- = 10 Ohm.

P = I2R en dus 7? = 8 Ohm.

Z = \/R- 4- X2 waaruit X = 6 Ohm.
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49.

Vso Henry.

50.

1° : 30 /<- H ;

51.

T° = —— - 25
RP ~ 10Ö‘

2° : 62/3 /x H.
T = ^2 (verlagingstransf.).

52. I door R = 20 Amp. / door C = 20 Amp. De stroomen
zijn 90° uit phase.
Totale I = 1/202 + 202 = dz 28.4 Amp.

53.

170 V.

E
54. / = |//?2 + (2irfL)~

__

“ °’03 A‘

E

55. I = IZR2 + (Xc —X,)2 ~ 5 4 A’
De stroom ijlt voor bij de spanning, aangezien de cap.react. de grootste is waardoor de kring zich gedraagt als
capacitief belast te zijn.

56. P = E X I X cos (p = 952.6 W.

57.

Z = 223.6 Ohm.
cos <p = 0.89.
P = zt 48 Watt.

58.

I = 0.49 Amp.

Xt = 11310 Ohm bij 60 Hz.
= 22620 Ohm bij 120 Hz.

59. Z = 11313 Ohm.
60. Z = 50 Ohm.

61. Bij ƒ = 60
is Xc = 1327 Ohm.
Bij ƒ = 500.000 is Xc = 0.16 Ohm.

62. Xi = 62800 Ohm.
Xc =
3.2 Ohm.
Z = 62809 Ohm.
63. Z
/

= 80 Ohm.
= 27.5 Amp.
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1

Aangezien er in de reactantie geen arbeidsverlies plaats
vindt, is de hoeveelheid warmte, die ontwikkeld wordt :

I?R = 3781.25 Watt.
Het schijnbaar vermogen is 6050 Watt
cos <f> = 0.625.
R _ 5
= 0.625.
of ook :
cos <f> =
Z “ 8

64. Z = 16 Ohm ; I = 14 Amp.

cos <f> = ± 0.95.

I

I
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Spanningsresonantie
Spanningsverlies
Spanningsveiligheden
Sperkring
Sproeien ....
Staafmagneet
Staande golven .
Statische electriciteit
Stator
Stroomresonantie .
Sulfateeren
Synchroonmotor
Thermo element
Thermo koppel
Thermo kruis
Toerenregelaar
Toerental
Transformatieverhouding
Transformatoren
Transversale loopende
golfbeweging
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159
138
147
125
34
138
147
172
89
102
102

103
24
143
160
64
37
37
119
32
86
125
13
1
97
9
145
125
54
148
183
183
183
148
145
155

153
94

Trilling (eigen)

Trilling (ongedempt)
Trilling (vrije) . . .

.

Valentie
Variabele condensatoren
Vectoren
Verhoogingstransformator
Verlagingstransformator
Volt
Volt-ampère
....
Voltmeter
(zie meetinstrumenten)
Volta meter
Voortgaande golf
beweging
Voortplantingssnelheid .
Vrije electronen
Vrije trilling
....

98
93
98

46
23
105

155
155
30
41

47
94
96
10
98

Waardigheid
Warmteontwikkeling
Watt
Wattlooze stroom
Weber (Theorie van)
Weerstand ....
Weerstandsschakeling
Wervelstroomen
Wet van Coulomb
Wheatstone
Wisselstroom

46
40
41
130
2
27
34
69
4
196
102

IJzerverliezen
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Zekeringen .
Zelfcapaciteit
Zelfinductie .
Zelfinductie
(coëfficiënt van)
Zweving .

80
169
71
72
98

ERRATA
Bladz. 14, 12e regel van onder, lees: (zie bladz. 10).
boven, , , : gehouden inplaats van ge
16, 3e
bonden.
onder :
(zie fig. 16) schrappen.
17. 7e
het Hoofdstuk voor „Draadboven :
25. 7e
looze Telegrafie" wijzigen
in „Deel 11".
boven :
zoo groot (fig. 96) wijzigen
35, 12e
in : grooter.
boven
:
grooter wijzigen in : zoo
35, 18e
groot (fig. 9b).
boven :
electroden wijzigen in :
48, 8e
electrode.
boven :
resp. van wijzigen in : resp.
68, 19e
aan.
fig. 24 wijzigen in : fig. 25.
92, 8e
boven :
onder :
e = 2.718.
93, 6e
in deze en volgende formules
onder :
93, 8e
in den noemer te lezen :

boven, te lezen : eH* + T).

94, 10e

94. 12e

,

boven, te lezen : —

ekT

u2

105, 10e

,

111, 14e
111, 15e

,
,

181, 16e

onder, schrappen en plaatsen als
le regel op bladz. 106.
boven, te lezen : Em2 in plaats van Em.
boven, formule te lezen :
E = V£»l2 + Em22voor draaistroommeters te
onder :
lezen : draaispoelmeters.
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